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RESUMO
Objetivo – O presente estudo busca avaliar em que medida o Pensamento Enxuto (Lean Thinking)
e a Indústria 4.0 são capazes de prover as respostas para os desafios operacionais decorrentes da
transformação digital pelos quais vêm passando a indústria moveleira, em particular as de pequeno
porte do Estado do Rio de Janeiro. Secundariamente, pretende-se identificar as práticas gerencias
dominantes neste segmento e compreender como essas empresas estão se preparando para o
processo de transformação digital.
Metodologia – A pesquisa é do tipo exploratória com uma abordagem qualitativa. A estratégia
de pesquisa tomou como estudo de caso uma empresa do setor de movelaria que se notabiliza no
setor devido a seu caráter inovador e influenciador. Foram feitas entrevistas para a coleta de
informações e levantamento de dados secundários examinando documentos da empresa, estudos
anteriores, reportagens em jornais da região e órgãos de classe. Na análise de dados, os elementos
de conteúdo levantados foram categorizados e confrontados com elementos descritivos do Lean
Thinking e da Indústria 4.0, previamente identificados na literatura. Assim, foi possível avaliar
o grau de absorção dessas ideias pela empresa estudada e cruzar os fatos observados com as
percepções dos dirigentes e fundadores da empresa quanto à relevância e à forma de utilização
dessas tecnologias para o enfrentamento das demandas trazidas pela transformação digital.
Resultados – Percebeu-se que, isoladamente, nem o Lean nem a Indústria 4.0 oferecem respostas
prontas para as demandas disruptivas que afetam os negócios do setor. Não obstante, uma análise
temporal mostrou que o Lean desempenhou papel fundamental no desenvolvimento e na
sobrevivência da empresa diante da crise econômica dos últimos anos. Com efeito, a capacidade
inovativa acumulada pela organização no que se refere ao aprimoramento contínuo de seus
processos e o foco no cliente como bússola das prioridades de mudança mostraram condições
absolutamente necessárias (embora não suficientes) para o processo de transformação instaurado.
De modo análogo, o paradigma da Indústria 4.0 parece distante das possibilidades da empresa
face as suas limitações operacionais, humanas e financeiras. No entanto, ainda assim, elementos
como impressão 3D em integração com tecnologia CAD têm sido seletivamente introduzidos,
desempenhando um papel decisivo no reposicionamento levado a cabo pela empresa. Concluise, assim, que o uso integrado de diferentes tecnologias de gestão no contexto de um sistema
híbrido parece ser o caminho mais promissor.

Limitações – O estudo de caso concentrou-se em uma empresa do polo moveleiro da região
serrana do Rio de Janeiro, que vem obtendo sucesso durante seu processo de transformação
digital. As conclusões indicam caminhos relevantes de reflexão, mas não podem ser extrapoladas
fora desse contexto sem uma validação mais ampla.
Contribuições práticas – Gozando a empresa estudada de amplo reconhecimento e liderança na
região, acredita-se que a reflexão sobre a sua trajetória, erros, escolhas, recuos e avanços
representam um aprendizado inspirador que pode contribuir para outras empresas do polo
regional na busca por competitividade e inovação.
Contribuições sociais – Não obstante as limitações de recursos inerentes às pequenas e médias
empresas, elas oferecem grande contribuição na geração de emprego e renda na região, e de forma
mais ampla pelo país. Apoiá-las em seu reposicionamento estratégico e operacional, diante das
ameaças competitivas do momento, alinha-se como elemento gerador de sustentabilidade social.
Originalidade – Tratando-se a transformação digital de um processo ainda muito incipiente e
em curso, é natural que a maioria dos estudos focalize empresas líderes em seus ramos de negócio,
atuando na fronteira do conhecimento e inovação. Um número ainda pequeno de trabalhos foca
nas pequenas empresas que, entretanto, por disporem de meios tecnológicos e financeiros
restritos, precisam rapidamente se reposicionar descobrindo nichos e oportunidades que lhes
tragam horizontes de sobrevivência e desenvolvimento.

Neste sentido, este trabalho, ao

selecionar como foco a pequena empresa do setor de movelaria, conduz a análise a um terreno
ainda pouco explorado, porém muito fértil.

Palavras-chave: Transformação Digital. Lean Manufaturing. Sistema Híbrido. Movelaria.
Inovação.

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.

ABSTRACT
Aim – The present study aims at evaluating up to what extent Lean Thinking and Industry 4.0 are
capable of providing answers for the operational challenges deriving from the digital
transformation through which the furniture industry has been going, especially the small
companies in the state of Rio de Janeiro. Secondarily, it is intended to identify the dominant
management practices in this segment and to understand how these companies are getting ready
for the process of digital transformation.
Methodology – This research is exploratory and with a qualitative approach. The research strategy
used as a case study a company from the furniture industry segment, this company stands out for
its influential and innovative aspects. Interviews were conducted so that information could be
obtained, as well as secondary data, which could be collected via the examination of company
documents, previous study, news articles in local newspapers and in class entities. In the process
of data analysis, the content elements obtained were categorized and compared to descriptive
elements from Lean Thinking and Industry 4.0. Thus, it was possible to evaluate up to what extent
these ideas were absorbed by the company studied, and to cross-reference the observed facts with
the perceptions of company managers and founders when it comes to the relevance and the use of
such models of technology to face the demands brought by digital transformation.
Results – It was perceived that, separately, neither Lean Thinking nor Industry 4.0 offered readymade answers to the disruptive demands which affect business in the sector. Nevertheless, a time
series analysis indicated that Lean Thinking played a crucial role in the development and in the
survival of the company in face of the economical crisis of the past few years. In effect, the
innovative capacity stored by the organization when it comes to continuous improvement of its
processes and the focus on the client as its priority compass for changes have shown conditions
which were absolutely necessary (albeit not being sufficient) for the transformation process
established. Similarly, the paradigm of Industry 4.0 seems far from the company’s possibilities
due to its operational, human and financial limitations. However, in spite of this, elements like 3D
printing integrated with CAD technology have been selectively introduced, playing an important
role in the repositioning accomplished by the company. Thus, it can be concluded that the
integrated use of different management technologies in the context of a hybrid system seems to be
a very promising approach.

Limitations – The case study portrayed in this work focused on a company located in a furnituremaking center in the mountainous area of Rio de Janeiro, said company has been gaining success
in its process of digital transformation. Findings indicate relevant reflection pathways; still, they
could not be broadened outside this context without wider validation.
Practical Contributions – As the company here studied enjoys prestige and leadership in its area,
it is believed that reflection about its history, mistakes, choices, setbacks and advances represents
inspiring learning which may contribute to other companies in the regional center in their search
for competitivity and innovation.
Social Contributions – In spite of resource limitations, inherent to small and medium sized
companies, they provide great aid in employment and income generation in the area and, in broader
sense, throughout the country. Supporting them in their strategic and operational repositioning, in
face of the competitive threats at the moment, can be seen as an element to generate social
sustainability.
Originality – Considering that digital transformation is still an incipient and ongoing process, it
is only natural that most studies focus on leading companies in their areas, working on the border
between knowledge and innovation. A still small number of works concentrate on small companies
which, for having restricted technological and financial resources, need to reposition themselves
quickly, discovering new niches and opportunities which may bring survival horizon and
development. In this sense, this work, in concentrating its efforts in a small company of the
furniture segment, conducted an analysis in an area still not much explored, but very promising.

Keywords: Digital Transformation. Lean Manufacturing. Hybrid System. Furniture. Innovation.

Article category: Master Thesis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Atualmente, com um cenário competitivo no qual as empresas atuam, elas precisam
conciliar a busca por eficiência e produtividade no uso de seus ativos com a necessidade de gerar
vantagens competitivas capazes de garantir um ganho econômico sustentado.
O cliente está cada vez mais exigente, e com isso a empresa precisa garantir suas margens
de lucro e rentabilidade, mas sem abrir mão da qualidade. Dessa forma, em muitas circunstâncias,
precisa também se diferenciar em aspectos como preço, rapidez de entrega, pontualidade e
flexibilidade.
Isso tudo faz com que as empresas enfrentem mais complexidade e precisem de mais
dinamismo para se colocarem dentro do mercado. Segundo Francisco (2017, p. 23):
O atual cenário competitivo trouxe uma profunda ruptura em relação a tais paradigmas.
Atualmente, o mundo empresarial passa por uma inflexão abrupta devido aos impactos
simultâneos em três dimensões: na estrutura de custos dos sistemas produtivos, na relação
com os consumidores e na gestão de informações.

Francisco (2017, p. 24) afirma ainda que conhecer o mercado no qual a organização está
inserida e perceber as tendências a curto, médio e longo prazos fará com que o agente de
transformação digital proponha tecnologias nos momentos adequados, de maneira integrada e
estratégica.
A automatização das empresas precisa ser progressiva, o ambiente precisa favorecer o
acesso das informações que são geradas não somente no ambiente interno de produção, mas
também no meio externo, na relação das empresas com seus clientes e mesmo na interação que
eles têm entre si. De fato, os avanços da tecnologia estão cada dia mais afetando profundamente
todas as estruturas, desde econômicas até sociais.
Picchi e Thompson (2017) afirmam que as novas tecnologias têm mostrado um grande
potencial para transformação das empresas, porém, sem um objetivo claro, as iniciativas que
demandam alto esforço e investimento correm o risco de não trazer os resultados esperados.
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As empresas estão cada vez mais interessadas na chamada “transformação digital”, seja
pelas possibilidades de racionalizar, inovar e criar novos modelos de negócios, seja pelo medo de
ficarem para trás da concorrência estabelecida.
Os sistemas produtivos dentro das empresas precisam ser geridos de forma que atendam a
seus objetivos, mas não se transformem em um fator de geração de problemas e conflitos internos.
Novas tecnologias de produção poderiam ajudar a superar o enigma de produtividade que
tem impactado boa parte do mundo nas últimas décadas, além de permitir atividades de
maior valor agregado. Ao adaptarem-se às novas possibilidades tecnológicas e mesmo às
preocupações ambientais, as cadeias globais de valor serão impactadas, tornando-se mais
flexíveis e ágeis, mas, ao mesmo tempo, também mais fragmentadas. (MAGRINI, 2018,
p. 19)

Existem diversos sistemas e formas de pensar a produção que podem auxiliar as empresas
a trilhar esse caminho promissor (porém complexo) em direção à transformação digital. Figueiredo
(2017) menciona que as capacidades tecnológicas para inovação abrangem não apenas os sistemas
técnico-físicos, mas também as capacidades humanas e organizacionais.
Neste trabalho focamos duas dessas abordagens que podem ser bastante úteis nessa busca
pela inovação. Como um exemplo de “capacidade organizacional e humana”, tomaremos o Lean
Manufaturing, com sua proposta de subordinar as eficiências locais ao interesse do cliente,
eliminando assim obstáculos que prejudiquem a vantagem competitiva. Por outro lado, como um
exemplo contemporâneo de sistema técnico-físico voltado para a inovação, focalizamos a Indústria
4.0 e a Internet das coisas com sua infinidade de possibilidades ao se integrar a automação fabril
com tecnologias de sensoriamento, inteligência artificial, big data, entre outras.

1.2 Problema

Informações apresentadas de uma pesquisa da PwC (2016) demonstram que 80% das
empresas brasileiras são empresas familiares, sendo grande parte de micro e pequeno porte.
Cinquenta e nove porcento (59%) dessas empresas encontram-se na Região Sudeste. Dessas, um
terço não se considera preparada para a transformação digital.
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1.2.1 Setor moveleiro

Embora o setor moveleiro seja um dos setores mais tradicionais da economia brasileira (3%
das empresas familiares brasileiras podem ser classificadas como madeireiras-moveleiras),
segundo Gallinari, Junior e Morgado (2013), trata-se de um setor em constante transformação,
desde as tecnologias utilizadas até o design dos produtos considerados padronizados até outros
com alto grau de customização. De acordo com a Abimóvel (2018), o segmento de móveis é um
setor estratégico para a indústria brasileira: existem em torno de 19 mil empresas no Brasil, além
de seu crescimento e profissionalização nos últimos anos.
Dentro da indústria de transformação, a fabricação de móveis de madeira pode ser
considerada uma das mais tradicionais O setor reúne características como elevada utilização de
insumos de origem natural, emprego relativamente intensivo de mão de obra, reduzido dinamismo
tecnológico e alto grau de informalidade.

O setor redunda no estabelecimento de baixas barreiras à entrada: os investimentos
iniciais em ativos físicos para certos tipos de produção não são demasiado vultosos, a
maior parte das inovações tecnológicas do setor é gerada por fornecedores de insumos e
de bens de capital, as condições de apropriabilidade de uma das principais fontes de
diferenciação de produtos, o design, são extremamente baixas. Além disso, a existência
de etapas do processo produtivo cuja automação é difícil, como montagem e estofamento,
não favorece o surgimento de empresas grandes o suficiente para ter alto poder de
mercado. (GALINARI; JUNIOR; MORGADO, 2013, p. 4)

Ainda, segundo esses autores, a estrutura do mercado moveleiro é pulverizada,
heterogênea, tendo assim vários nichos e com a presença marcante de micro e pequenas empresas
que constituem esse setor. A competição dessa categoria se dá basicamente por preço – nos
segmentos mais populares –, e por atributos como qualidade e design nos níveis superiores.
Segundo o Projeto PIB (2009), até meados da década de 1990, os países desenvolvidos
eram os principais produtores e consumidores de móveis.
Galinari, Junior e Morgado (2013) expõem em sua pesquisa que até 2011 os cinco maiores
exportadores eram: China, Alemanha, Itália, Polônia e Estados Unidos, segundo o United Nations
Conference on Trade and Development. De acordo com o relatório Brasil Móveis, emitido no ano
de 2018, publicado anualmente em parceria entre o Iemi – Inteligência de Mercado com apoio da
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o Brasil vem se tornando um dos
maiores produtores mundiais de móveis e se destaca por sua competitividade na fabricação de
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móveis em madeira, ainda que de forma pouco significativa em relação aos maiores, porém com
um crescimento elevado para os médios e pequenos exportadores. A esse respeito, o relatório
Brasil Móveis de 2018 registra que o Brasil já detém 4% da produção mundial, embora as
importações ainda superem as exportações.

1.2.1.1 Mercado brasileiro
De acordo com os autores anteriormente mencionados,
A indústria moveleira do Brasil tem histórica especialização na produção de artigos
confeccionados com madeira, já que fatores geográficos e climáticos favorecem a oferta
em abundância de insumos de origem florestal no país. (GALINARI; JUNIOR;
MORGADO, 2013, p. 6).

“Em 2017, o setor de moveis produziu R$ 62,2 bilhões, equivalente a 2,6% do valor total da
receita líquida da indústria de transformação do país.” (ABIMÓVEL, 2018, p. 41). Além da maior
parte das indústrias estarem concentradas nas regiões Sul e Sudeste, nos últimos anos a região
Nordeste vem se desenvolvendo nesse setor, tornando-se a terceira região com concentração dessa
indústria.

As unidades produtoras de móveis tiveram crescimento de 4,8% entre 2013 e 2017
passando de 18,7 mil para 19,6 mil unidades nesse período, mesmo com a queda tão
intensa na atividade econômica observada concomitantemente. Em relação ao último ano,
houve uma inversão da tendência, com queda de 4,3% (ABIMÓVEL, 2018, p. 43).

No setor, coexistem empresas de porte médio ou grande que produzem em massa, com o
emprego de máquinas e equipamentos de elevado conteúdo tecnológico, empresas parcialmente
automatizadas, além de micro e pequenas empresas intensivas em trabalho. Na Figura 1, é possível
observar a distribuição dos estabelecimentos da fabricação de móveis mediante uma pesquisa
realizada pela FIRJAN (2018).
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Figura 1 – Distribuição dos estabelecimentos da fabricação de móveis – RJ e BR
Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, 2018.

1.2.1.2 Mercado do Estado do Rio de Janeiro
O relatório da Abimóvel (2018) e da FIRJAN (2018) mostra que o Estado do Rio de Janeiro
conta com mais de 600 empresas no setor moveleiro, emprega mais de 8.000 pessoas de forma
direta, sendo considerada 2,7% da produção de móveis do Brasil. De acordo com a FIRJAN
(2018), o Estado do Rio de Janeiro não difere dos demais estados em relação à porcentagem de
micro e pequenas empresas no setor, sendo 91,6% microempresas e 7,1% de pequeno porte. A
seguir, a Figura 2 exibe, por meio de uma tabela, esses dados em relação aos demais estados.

Figura 2 – Participação dos Estados no setor moveleiro no Brasil
Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (2018).
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A produção fluminense de móveis é menor que um terço da observada em Santa Catarina –
estado imediatamente acima no ranking –, e praticamente um décimo da registrada em São Paulo
– maior produtor nacional de móveis. Uma pesquisa da FIRJAN, de 2018, com dados do setor na
região do estado do Rio de Janeiro de 2007 até 2016, demonstra que nesse período o estado
conseguiu avançar na posição do ranking de 10ª para a 6ª posição: a produção cresceu no período
de 2007 a 2014 em torno de 160%, porém no período de 2014 a 2016, por motivos de agravamento
da crise econômica, a produção acabou recuando 22,8%. Esses estão expostos na Figura 3, a seguir,
em que é possível observar o avanço da produção – o market share duplicou –, avançando de
1,6% para 2,8%, porém o estado é pouco representativo em relação ao contexto nacional.

Figura 3 – Evolução do setor de móveis no período de 2007 a 2016
Fonte: Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

1.2.2 Problema da pesquisa

Se, por um lado, o processo de transformação digital traz um cenário desafiador de
mudanças nas tecnologias de processo e da própria dinâmica do relacionamento com clientes e
competidores, por outro, as peculiaridades do mercado moveleiro, e particularmente as limitações
materiais, econômicas e humanas que tipificam as pequenas e médias empresas, indaga-se aqui:
as capacidades técnicas e organizacionais para inovação – como o Lean Manufacturing e a
Indústria 4.0 - que vêm sendo utilizadas nas grandes empresas industriais de diferentes

21
setores para a sua modernização são suficientes e adequadas para lastrear o grau e a
velocidade das transformações demandadas por pequenas empresas do setor moveleiro, para
a sua sobrevivência e desenvolvimento?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Diante do exposto, o objetivo principal dessa pesquisa é avaliar em que medida o Lean
Manufacturing e a Indústria 4.0 são capazes de prover respostas para os desafios operacionais
decorrentes da transformação digital, na indústria moveleira de pequeno porte.

1.3.2 Objetivo secundário

Como objetivo secundário, pretende-se conhecer as práticas gerenciais atualmente
dominantes na indústria moveleira de pequeno porte do estado do Rio de Janeiro e compreender
como as empresas desse segmento estão se preparando para o processo de transformação digital.

1.3.3 Delimitação do estudo

Por razões práticas e limitação de tempo e de recursos, a pesquisa se concentra no polo
moveleiro da região serrana do Rio de Janeiro.

1.4 Estrutura do trabalho

Esta pesquisa é estruturada em 6 seções, a saber: introdução, referencial teórico,
metodologia, estudo de caso, análise dos resultados e conclusão.
Nesta parte introdutória, fez-se a contextualização da pesquisa e definiu-se os objetivos do
estudo.
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No referencial teórico é feito um estudo bibliográfico, focalizando temas como
transformação digital, capacidade inovativa, Internet das coisas, Indústria 4.0 e Pensamento
Enxuto.
Já na terceira seção, descreve-se o percurso metodológico e como foi feita a busca e o
tratamento de dados.
Na parte sobre o estudo de caso, é apresentada a trajetória da empresa que serviu de
referência para a pesquisa e as transformações pelas quais passou ao longo dos anos.
Em seguida, são tecidas as considerações finais da pesquisa destacando os aprendizados e
identifica as oportunidades para próximas pesquisas.
E, por fim, listam-se as referências com toda a base bibliográfica utilizada no
desenvolvimento deste trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa seção são discutidos alguns conceitos como a transformação digital, a capacidade
inovativa das empresas, a Indústria 4.0 e o Pensamento Lean – filosofia de gestão de operações
que tem despertado grande interesse tanto no meio industrial quanto no meio acadêmico, por
oferecer um quadro de valores e práticas aparentemente capazes de potencializar o processo de
transformação digital.

2.1 Transformação digital

As formas de produção vêm sofrendo mudanças no decorrer do tempo por meio da
tecnologia, desde a inovação nos processos de fabricação em si até a gestão e modo de fazer. A
transformação digital vem alterando não somente os consumidores, mas também as empresas,
desde as mais tecnológicas até as tradicionais. Dados da Computerworld (2017) comprovam que
as mudanças da tecnologia dentro das empresas proporcionam um aumento considerável no
número de projetos inovadores com foco na melhoria da satisfação dos clientes.
De acordo com um estudo da cadeia produtiva do setor de movelaria do SEBRAE (2019),
a indústria moveleira é um ramo de baixo teor tecnológico, por ser uma manufatura tradicional,
porém, mesmo assim, vem sofrendo importantes transformações tecnológicas, as quais estão
focadas no aumento de produtividade, diversidade de produto e integração de software com
máquinas pelos conceitos da Indústria 4.0, que veremos mais adiante, no tópico 2.3.
As tecnologias digitais mudaram a maneira como nos conectamos com os clientes e lhes
oferecemos valor. Muitos de nós crescemos em um mundo em que as empresas
transmitiam mensagens e forneciam produtos aos clientes. Hoje, porém, a relação é muito
mais interativa, de mão dupla. As mensagens e as avaliações dos clientes os tornam muito
mais influentes que a propaganda e as celebridades, transformando participação dinâmica
dos clientes em indutor crítico do sucesso das empresas (ROGERS, 2017, p. 18).

O conceito de transformação digital não tem uma definição clara e específica. Para Khan
(2016), para definir o conceito de “transformação digital”, é necessário fixar conceitos anteriores
– como digital e digitalização. A transformação digital é o resultado do processo de digitalização
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e de automação de processos, não sendo somente a simples adoção de novas tecnologias, mas
também a incorporação de maneiras de tornar os negócios mais eficientes e competitivos.

A transformação digital refere-se à velocidade exponencial e às mudanças disruptivas que
estão ocorrendo na sociedade, impulsionadas pela rápida adoção de tecnologia. Isto está
pondo uma enorme pressão nas organizações e, no limite, muitas estão tornando-se
irrelevantes. (SILVA, 2018, p. 15).

De fato, as tecnologias digitais parecem reforçar e acelerar um processo que vem,
paulatinamente, alterando os arranjos produtivos. Empresas tradicionalmente rivais têm
encontrado, nesse novo cenário de negócios, oportunidades de cooperação com empresas que
tradicionalmente eram suas rivais. Com efeito, a urgência por rápidas respostas no atendimento
aos clientes faz que com a parceria com os “rivais semelhantes” seja uma estratégia atraente para
aqueles que, diante de um mercado cada vez mais competitivo e exaurido, buscam encontrar novos
nichos de atuação e “oceanos azuis”1 em áreas diferentes daquelas que atuavam tradicionalmente.
Silva (2018) expõe que a verdadeira transformação digital não é um alvo em si, mas um
caminho de mudanças que se inicia quando se decide pela criação de uma organização de alto
desempenho em inovação, e que continua sempre vivo, se desdobrando em um processo constante
e rápido de adaptação às novas oportunidades e circunstâncias. “Hoje, as tecnologias digitais
possibilitam a verificação e a experimentação contínua, algo inconcebível no passado. A
construção de protótipos é barata e o teste de ideias é rápido em comunidades de usuários”
(ROGERS, 2017, p. 19).
Outro ponto relevante é que, interagindo uns com os outros através das redes sociais, os
clientes transformam seus interesses com muita rapidez, num processo de volatilidade muita
intensa, nutrido pelo fato de que uns influenciam os outros o tempo todo. Mudam as formas de
pensar e, consequentemente, a percepção de valor. A velocidade extraordinária e o resultado quase
imprevisível dessas interações deixam espaços abertos para que concorrentes mais “antenados”
atraiam clientes que até então eram certos e fiéis. “O sucesso empresarial hoje exige uma
transformação digital focada no cliente. Ele começa com a priorização de uma experiência de

1

De acordo com Kim e Mauborgne (2005), “oceano azul” refere-se a um espaço identificado no mercado de difícil
acesso aos concorrentes, pois é moldado por estratégias e formas de atuação que fogem aos paradigmas convencionais.
Esta expressão se opõe à ideia de um “oceano vermelho e sangrento” em que os “tubarões” se enfrentariam numa
guerra fratricida por espaços já ocupados.
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cliente superior e relevante, e alinha a organização, processos e tecnologia para energizá-lo”.
(ACCENTURE, 2014, p. 2).
Cinco são os domínios mencionados como caracterizadores de transformação digital nas
empresas: cliente, valor, inovação, dados e competição. O próximo tópico é dedicado ao
entendimento dessas dimensões.

2.1 1 Cinco domínios da transformação digital

Este item é baseado no trabalho de David Rogers, pesquisador da Columbia Business
School que escreveu, em 2017, um livro de grande repercussão em que debate o futuro das
organizações na era digital, e assim definiu os cinco domínios da transformação digital.
O primeiro dos domínios da transformação digital é o cliente. No passado, os clientes eram
considerados “atores”, apenas um item a ser alcançado pela propaganda. O mercado em massa
tinha o foco na economia em escala. Na era digital, essa forma de ver o mercado se modificou.
Para Schiffman e Kanuk (2014), com a internet, as principais mudanças na vida dos clientes são:
agilidade, poder de escolha, facilidade de informação, além da praticidade. Com tudo isso, a troca
entre empresas e clientes está cada vez mais dinâmica e interativa. As tecnologias digitais
permitem que as empresas estudem seus consumidores por meio dos dados de navegação.
Se, na época do mercado em massa, o cliente era apenas um coadjuvante, hoje ele é a peça
fundamental. As empresas precisam estar atentas às suas mudanças e preferências, adaptando-se
assim o tempo todo. “Ao invés dos clientes serem vistos apenas como alvos de vendas, as empresas
precisam reconhecer que os clientes em rede podem ser o melhor grupo de foco, o melhor campeão
da marca, ou o melhor parceiro de inovação que jamais encontrarão” (ROGERS, 2017, p. 21).
O segundo domínio é a competição. As empresas competiam como rivais e colaboravam
apenas com as empresas que geravam benefícios diretos a elas. Tradicionalmente, competição e
cooperação eram vistas como opostas: as empresas competiam com suas rivais e cooperavam com
parceiros da cadeia de fornecimento que distribuíam seus bens ou forneciam os inputs necessários
para a sua produção. Atualmente, “em vez de uma batalha de soma zero entre rivais semelhantes,
a competição é, cada vez mais, uma disputa por influência entre empresas, com modelos de
negócio muito diferentes, cada uma buscando conquistar mais alavancagem junto ao consumidor
final”. (ROGERS, 2017, p. 22).
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O terceiro domínio diz respeito aos dados. Trata-se de pensar a forma como as empresas
produzem, gerenciam e usam as informações obtidas. Décadas atrás, os dados eram inventários
físicos, e as informações usadas serviam apenas para identificar previsões de vendas e auxiliar na
tomada de decisão.
Hoje nos deparamos com um dilúvio de dados. A maioria dos dados que hoje inunda as
empresas não é gerada por qualquer planejamento sistemático, como pesquisa de
mercado; em vez disso, é produto de quantidade sem precedentes de conversas, interações
ou processos, dentro ou fora das empresas. Com as mídias sociais, os dispositivos móveis
e os sensores em todos os objetos da cadeia de fornecimento de uma empresa, todos os
negócios hoje têm acesso a uma enxurrada de dados não estruturados, que é gerada sem
planejamento e que pode ser usada, cada vez mais, para alimentar novas ferramentas
analíticas. (ROGERS, 2017, p. 22).

Atualmente, os dados são componentes fundamentais de como as empresas funcionam e se
diferenciam das demais, e assim geram valor aos clientes.
O quarto domínio é o da inovação. Este domínio é um processo que inclui a geração de
ideias, seu desenvolvimento, teste e lançamento no mercado. “Essa nova abordagem à inovação se
concentra em experimentos cuidadosos e em protótipos de viabilidade mínima, que maximizam o
aprendizado ao mesmo tempo que minimizam os custos” (ROGERS, 2017, p. 23).
O último domínio da transformação digital – porém não menos importante –, é o valor.
Anteriormente, a proposta de valor era considerada algo fixo, duradouro, com pouquíssimas
alterações ao longo dos anos. Rogers (2017) aponta que hoje, na era digital, o que ocorre é o
contrário, ou seja, a proposta de valor é algo mutável, que deve refletir os desafios do mercado e
de algum modo acompanhar as mudanças disruptivas que se tornam cada vez mais frequentes.
O Quadro 1 identifica as mudanças que ocorreram da era analógica para a digital, nos cinco
domínios da transformação digital.

27
Quadro 1 – Mudanças dos domínios da transformação digital
Analógico

Digital

Clientes como mercado de massa.
Comunicações são transmitidas aos clientes.
A empresa é o principal influenciador.
Marketing para induzir à compra.
Fluxos de valor em mão única.
Economias de escala (empresa).

Clientes como rede dinâmica.
Comunicações fluem em mão dupla.
Os clientes são os principais influenciadores.
Marketing para inspirar a compra, a lealdade
e a defesa da marca.
Fluxos de valor recíprocos.
Economias de valor (clientes).

Competição em setores delimitados.
Distinções nítidas entre parceiros e rivais.
Competição é jogo de soma zero.
Os principais ativos são mantidos na
empresa.
Produtos com características e benefícios
únicos.
Poucos concorrentes dominantes por
categoria.

Competição entre setores fluidos.
Distinções nebulosas entre parceiros e rivais.
Concorrentes cooperam em áreas-chave.
Os principais ativos se situam em redes
externas.
Plataformas com parceiros que trocam valor.
O vencedor leva tudo devido aos efeitos de
rede.

Dados são dispendiosos para serem gerados
nas empresas.
O desafio dos dados é armazená-los e
gerenciá-los.
As empresas usam apenas dados
estruturados.
Os dados são gerenciados em departamentos
operacionais.
Os dados são ferramentas para gerenciar
processos.

Dados são gerados continuamente em todos
os lugares.
O desafio dos dados é convertê-los em
informações valiosas.
Os dados não estruturados são cada vez mais
úteis e valiosos.
O valor dos dados é conectá-los entre os
departamentos.
Os dados são ativos intangíveis importantes
para criar valor.

As decisões são tomadas com base na
intuição e na autoridade.
O teste de ideias é caro, lento e difícil.
Os experimentos são raros e conduzidos por
especialistas.
O desafio da inovação é encontrar a solução
certa.
O fracasso é evitado a todo custo.
O foco se concentra no produto “acabado”.
Otimize o modelo de negócios pelo tempo
que for possível.
Julgue a mudança pela intensidade do
impacto sobre o negócio vigente.
O sucesso no mercado dá lugar à
complacência.

As decisões são tomadas com base em testes
e validações.
O teste de ideias é barato, rápido e fácil.
Os experimentos são contínuos e conduzidos
por todos.
O desafio da inovação é resolver o problema
certo.
Os fracassos são fontes precursoras e baratas
de aprendizado.
O foco se concentra em produtos de
viabilidade mínima e em iterações póslançamento.
Evolua antes de ser necessário para se manter
à frente da disrupção.
Julgue a mudança pela maneira como cria
oportunidade para o próximo negócio.
“Só os paranoicos sobrevivem”.

Proposta de valor definida pelo setor.
Execute a sua atual proposta de valor.

Proposta de valor definida pela evolução das
necessidades dos clientes.
Descubra a próxima oportunidade de criar
valor para o cliente.

Domínio

CLIENTE

COMPETIÇÃO

DADOS

INOVAÇÃO

VALOR

Fonte: ROGERS, 2017, p. 24-25.
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2.2 Capacidade inovativa como um composto de ativos técnico-físico, organizacionais e
humanos

De particular interesse para analisar a pergunta proposta que inspira esta pesquisa,
encontra-se o quarto domínio citado no tópico anterior que trata da inovação nos tempos da
transformação digital.
Com efeito, a inovação vem se tornando uma forma de se obter vantagem competitiva em
uma situação de mudanças, e a capacidade de inovar é vista como importante elemento para o
desempenho das organizações e do setor econômico, pois permite que o mercado saia do estado
estacionário. (DE OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2018).
A década de 1970 marca o início dos estudos acerca dos processos de aprendizagem e
acumulação de capacidades tecnológicas de empresas localizadas nos países de industrialização
recente. Já a partir da década de 1990, houve uma profusão de novos estudos sobre as implicações
dos processos e aprendizagem para a construção de competências ou capacidades de produção e
de inovação (FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010).
Para além da materialidade dos produtos e processos em si, a tecnologia de uma empresa
se armazena também em suas rotinas organizacionais, procedimentos e nas estruturas
organizacionais. Essa aptidão de criar cada um desses componentes, desde o capital técnico-físico,
organizacional e humano, é a capacidade tecnológica. (FIGUEIREDO, 2017).
Uma empresa pode ter capacidade tecnológica pelo fato de operar um processo sem alterálo, assim, nesse caso, trata-se de uma capacidade tecnológica operacional, mas também é possível
construir uma capacidade tecnológica fazendo modificações ou adaptações nesses processos e,
nesse caso, trata-se de uma capacidade tecnológica inovadora. (FIGUEREDO, 2017).
O conceito de capacidade operacional está, pois, relacionado às capacidades de operação
rotineiras das empresas, ou seja, os recursos para a produção de bens e serviços, utilizando uma
combinação de fatores como habilidades, equipamentos para produção, sistemas organizacionais,
métodos e técnicas gerenciais. (FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010).
Segundo Figueiredo et al. (2018), a distinção de ambas as tecnologias – operacional e
inovadora –, é necessária para poder acompanhar a evolução de uma empresa. Sendo que a
capacidade tecnológica inovadora é a mais desejável, pois é a partir dela que se agrega valor aos
processos e produtos, além de ganhar liderança comercial e industrial no mercado.

29
O Quadro 2 mostra os níveis de capacidade tecnológica que uma empresa pode alcançar.
Esses níveis são utilizados em um sistema de mensuração de capacidade tecnológica no Programa
de Pesquisa em Aprendizagem Tecnológica e Inovação Industrial da EBAPE/FGV, desde 1999,
tendo sido utilizados em diversas empresas de diferentes setores.
Os níveis de capacidade podem ser divididos em quatro categorias: básico, intermediário,
avançado e mundial, descritos logo a seguir (Quadro 2).
Quadro 2 – Níveis de capacidade tecnológica
NÍVEIS DE
CAPACIDADE

DETALHAMENTO

Básico

Capaz de implementar pequenas adaptações em tecnologias
existentes

Intermediário

Capaz de implementar modificações relativamente complexas em
tecnologias existentes.

Avançado

Capaz de implementar atividades inovadoras próximas da fronteira
tecnológica dentro de uma trajetória tecnologicamente existente.

Nível Mundial

Capaz de implementar modificações complexas existentes e também
de criar novas tecnologias que abrem novos segmentos na fronteira
tecnológica.

Fonte: Adaptado de Figueiredo et al. (2018).

Capacidades tecnológicas são definidas aqui como os recursos (base de conhecimento)
para gerir e gerar mudanças tecnológicas. Envolvem o capital humano, que não se limita
a cientistas com PhD, mas inclui engenheiros, técnicos, operadores e gestores; o capital
físico, representado por laboratórios, hardware, banco de dados, software etc.; e o capital
organizacional, que inclui processos, organizacionais, procedimentos e rotinas.
(FIGUEIRO et al., 2018, p. 64).

As capacidades tecnológicas e empresas são construídas, nutridas e sustentadas por fontes
específicas – fontes essas que são operacionalizadas por meio de estratégias de aprendizagem.
(FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010).
O Quadro 3 traz um resumo sobre como uma empresa pode realizar cada tipo de capacidade
tecnológica. Estes aspectos são detalhados a seguir, nos tópicos 2.3, 2.4 e 2.5.
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Quadro 3 – Resumo das capacidades inovativas
CAPACIDADES
INOVATIVAS

EXEMPLOS

Capacidade
Técnicas

Internet das Coisas e as novas configurações
do sistema técnico-físicos.

Capacidades
Organizacionais

Novos sistemas organizacionais, como por
exemplo o Lean Manufacturing.

Capacidades
Humanas

Novas maneiras de pensar e ver o mundo,
novos valores e formas de trabalhar.

Fonte: Elaborado pela autora.

2.3 A Internet das Coisas

O termo Internet das Coisas (IoT) foi criado pelo pesquisador do Instituto de Tecnologia
do Massachusetts, Kevin Ashton, em 1999, referindo-se inicialmente às tecnologias de
identificação por radiofrequência (RFID) e Wireless Sensor Networks. Especificamente
mencionava-se que: “A proposta de um sistema global de fácil identificação em que equipamentos
poderiam ser interconectados através da internet, trocando informações e dados entre si e
trabalhando de forma eficiente e produtiva”. (GODOI; ARAÚJO, 2019, p. 20).
De acordo com Magrani, “A sigla IoT refere-se a um mundo onde objetos e pessoas, assim
como dados e ambientes virtuais, interagem uns com os outros no espaço e no tempo”. (2018, p.
44).
Ainda, segundo o autor (2018), não há uma definição formal no conceito de IoT e relata que:

Existem fortes divergências em relação ao conceito de IoT, não havendo, portanto, um
conceito único que possa ser considerado pacífico ou unânime. De maneira geral, pode
ser entendido como um ambiente de objetos físicos interconectados com a internet por
meio de sensores pequenos e embutidos, criando um ecossistema de computação
onipresente (ubíqua), voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo
soluções funcionais nos processos do dia a dia. O que todas as definições de IoT têm em
comum é que elas se concentram em como computadores, sensores e objetos interagem
uns com os outros e processam informações/dados em um contexto de hiperconectividade
(MAGRANI, 2018, p. 20).
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No site “Mundo Conectado” (2018) consta a seguinte definição: “uma rede gigante de
objetos conectados, em que os dados são enviados e recebidos a todo momento para agilizar ainda
mais as tarefas do cotidiano”.
Para o Instituto de Transformação Digital (2018), o conceito de Internet das Coisas envolve
não apenas a logística e a produção industrial, mas também diversas áreas como planejamento
urbano ou áreas agrícolas, e ainda objetivos mais amplos relacionados à sustentabilidade.
Com efeito, como mencionado por Magrani (2018), a Internet das Coisas vem recebendo
grandes investimentos do setor privado, prometendo o uso de tecnologias integradas, e do
processamento massivo de dados, soluções mais eficazes para problemas como poluição,
congestionamentos, criminalidade, eficiência produtiva, entre outros. O autor afirma que hoje
estamos estabelecendo novas relações com as máquinas e demais dispositivos interconectados,
permitindo, através de algoritmos, que as decisões sejam tomadas com mais facilidade.
A Internet das Coisas auxilia as organizações de diversas formas, segundo o CanalComstor
(2016). No setor de manufatura e fabricação, por exemplo, a IoT contribui no monitoramento da
produção, facilitando a detecção de falhas, e tornando os reparos mais rápidos, viabilizando assim
o conceito da Indústria 4.0 (descrito na próxima seção)
Existem algumas tecnologias de monitoramento associadas à Internet das Coisas, como
afirma Oliveira (2017):
•

RFID (Radio Frequency Identification): é um equipamento que envia uma
identificação única por radiofrequência. Tecnologia muito comum em crachás e
produtos de supermercado, substituindo o código de barras.

•

RSSF (Redes de Sensores sem Fio ou Wireless Sensor Network): são redes compostas
por dezenas ou milhares de nós de microprocessadores, com capacidade de
comunicação sem fio.

•

Protocolos TCP/IP e depois as redes Wi-Fi.

•

Redes de telefonia celular 2G/3G/4G/5G.

2.4 Indústria 4.0

A indústria já passou por diversas fases. No fim do século XVIII, houve a primeira
revolução industrial, sendo a inovação da época a máquina à vapor. Posteriormente, no fim do
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século XIX, houve a segunda revolução industrial, que teve como principais inovações a energia
elétrica e a produção em massa. A terceira revolução ocorreu na segunda metade do século XX,
com o advento da informática e da microeletrônica (MAGRANI, 2018). Atualmente, a
humanidade está começando a vivenciar a quarta revolução industrial, conhecida como a Indústria
4.0, a partir da integração das máquinas com a internet (DELOITTE, 2014).
A intensa evolução industrial se caracteriza por um novo cenário, destacado pela
confluência, integração e digitalização de tecnologias maduras e de vanguarda. Neste
cenário, em um futuro mais próximo, as empresas estabelecerão redes globais que
incorporarão suas máquinas, sistemas de armazenagem e instalações de produção em
Sistemas Ciberfísicos (CPS), que serão capazes de trocar informações de forma autônoma
entre seus componentes e variáveis externas, desencadeando ações e controlando o
sistema de produção de forma independente. (BRASIL, 2016, p. 16)

Uma classificação bastante útil para compreender a automação como um processo, é
apresentado por Rother e Harris (2002), autores com notáveis trabalhos ligados ao Pensamento
Enxuto (analisado na seção seguinte). Eles definem o que denominam níveis de automação. É
uma forma de classificar como as empresas se situam neste processo. Os autores assinalam que a
automação é uma forma de obter fluxo contínuo e flexível, porém, quando utilizada de forma
errada, pode ocorrer inibição do fluxo. Para que isso não ocorra, tanto no fluxo de materiais como
do operador, precisam interagir.
A classificação de Rother e Harris (2002) baseia-se na análise de quatro aspectos: o
carregamento da máquina, o ciclo da máquina em si, o descarregamento da máquina e transferência
da peça para o próximo estágio de processamento. O grau de automação desses 4 subprocessos
define o nível agregado de automação, como é possível identificar na figura a seguir.

Figura 4 – Níveis de Automação
Fonte: Rother e Harris (2002).
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No nível 1 de automação, nenhuma atividade é mecanizada, o operador realiza todas as
atividades.
No nível 2 de automação, os operadores ainda são utilizados para a carga da máquina,
porém o ciclo da máquina é já automatizado.
O nível 3 de automação ainda está bem longe do ideal cibernético e da gestão autônoma
preconizada pela Indústria 4.0. De forma interessante, porém, é o nível que o Lean sugere como
sendo de melhor custo-benefício. Isso, porque, ainda que as transferências entre as máquinas sejam
manuais, o simples fato de o operador, ao chegar na máquina, encontrar o seu “nicho” já disponível
para que acomode a próxima peça a ser processada (que possivelmente ele traz nas mãos) faz com
que o fluxo de trabalho do operador possa se dar de forma quase contínua. Observe que dessa
forma, após carregar a nova peça no nicho vago, o operador pode seguir, pois a peça recém-operada
já está liberada (descarregada automaticamente pela máquina) para seguir para o próximo passo.
O nível 4 de automação conta com mais complexidade do que o nível 3, pois, em geral, o
carregamento envolve mais precisão que o descarregamento, podendo requerer equipamentos mais
avançados tecnologicamente, como sensores.
Por fim, no nível 5, todo o sistema é automatizado demandando, possivelmente, uma
automação complexa e integrada.
Harris (2005) aponta que é importante identificar o nível de automação ideal para uma
empresa. Pouca automação pode significar perda de eficiência, porém automação em demasia pode
ocasionar perda de flexibilidade e pouco domínio do sistema. O nível certo é aquele que traz
produtividade, mas não consome recursos injustificáveis.
Conquanto, essa ideia é de um nível intermediário de automação, defendida por vários
autores, no conceito da Indústria 4.0 – o nível 5 – com a integração automática de todos os
processos, é o alvo.
O termo Indústria 4.0, também conhecido como quarta revolução industrial, manufatura
inteligente, indústria da internet ou indústria integrada (HOFMANN; RÜSCH, 2017) surgiu a
partir de iniciativas estratégicas do governo da Alemanha para consolidar o país como líder na área
de tecnologia e fortalecer a sua competitividade global (KAGERMANN et al., 2013).
O temo “Indústria 4.0” foi descrito por Kagermann et al. como
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uma realidade em que as redes globais são estabelecidas pelas empresas sob a forma de
Sistemas Físico Cibernéticos (CPS – Cyber-Physical Systems) que incorporam máquinas,
sistemas de armazenagem e instalações de produção que são capazes de trocar informação
e cooperar de forma autônoma através da Internet das Coisas (IoT - Internet of Things)
desencadeando ações e controlando uns aos outros de forma independente. (2013, p. 5)

A hipótese é que essa integração cibernética, da gestão com as máquinas, em um processo
quase autônomo, sem (ou quase sem) interferência humana, tornaria o sistema fabril mais
produtivo. Os autores Qin, Liu e Grosvenor (2016) apontam que essas fábricas capazes de
controlar e gerenciar de forma autônoma os processos de produção, são as fábricas inteligentes.
Segundo Silva (2018), essa nova era trará impactos imensos para as empresas que
conseguirem se adaptar e sair à frente diante dessas mudanças no mercado. O autor (2018)
também menciona que existe grande potencial de transformação digital com ganhos no aumento
da segurança operacional, integridade de ativos, redução do investimento, do custo operacional,
aumento da produtividade, da conformidade e da transparência dos processos administrativos.
Magrani, em seu livro Internet das Coisas (2018), confirma seu entendimento sobre o que
seria uma Indústria 4.0: resumidamente, são as fábricas totalmente automatizadas que funcionam
sem a interferência direta do homem. Adiciona, ainda, a percepção de que se trata de um ambiente
propício à inovação:
a quarta revolução se configura além disso — das máquinas inteligentes e conectadas —
, implicando também a fusão dos mais diversos tipos de tecnologias, em seus domínios,
tanto físicos quanto digitais. Nessa revolução, a inovação prolifera de forma muito mais
rápida entre os atores com condições de fomentá-la. (MAGRANI, 2018, p. 80).

Geissbauer et al. (2016) afirmam que a Indústria 4.0 garantirá que as empresas alcancem
um processo de produção de maneira mais eficiente, com melhor planejamento e controle de
produção e logística, além de apresentarem maior flexibilidade na produção, proporcionando
satisfação ao cliente.
Rodrigues, Jesus e Schutzerl (2016) afirmam que com a evolução da tecnologia, as
empresas transformarão suas indústrias até alcançarem a Indústria 4.0. No entanto, essa
consecução será diferente para cada empresa e para cada setor. Por isso, é indicado que seja
realizado um planejamento para identificar onde a Indústria 4.0 poderá atuar, da melhor maneira,
dentro de cada empresa. Com isso, Magrani (2018) traz outro fator a ser incluído nesse processo:
a facilidade que a quarta revolução industrial proporciona às empresas que é a fabricação dos
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protótipos. Trata-se de pequenas quantidades de um produto, abaixo do custo, de forma que a
empresa consiga fazer possíveis melhorias com tal inovação, e com isso preencher os gargalos que
foram abertos em períodos de recessão, auxiliando as empresas a se renovarem e a crescerem no
mercado.
Embora a Indústria 4.0 possa ser entendida dentro do contexto mais amplo da Internet das
Coisas, há também entendimentos no sentido inverso (HOFMANN; RÜSCH, 2017), que
caracterizam a Indústria 4.0 a partir de quatro componentes básicos, sendo um deles a Internet das
Coisas, como descrito a seguir.
•

Sistemas Físico-Cibernéticos que, segundo Lee e Seshia (2017), correspondem à
integração da computação com a parte física dos componentes.

•

Internet das Coisas.

•

Internet dos Serviços (IoS), permite que seus fornecedores ofereçam serviços pela
internet. (BUXMANN et al., 2009)

•

Fábricas Inteligentes: “trabalhadores, máquinas e matérias-primas conseguirão
comunicar-se em tempo real através de uma rede de internet.” (RODRIGUES;
JESUS; SCHUTZERL, 2016, p. 38)

2.5 Pensamento Enxuto e a transformação digital
Conforme mencionado no item 2.2, a capacidade tecnológica de uma empresa é um
composto que inclui sistemas técnico-físicos, organizacionais e humanos. No tópico 2.4,
localizamos a Internet das Coisas e a Indústria 4.0 como expressões contemporâneas relacionadas
à inovação dos sistemas-técnico físicos. Neste item agora, focalizamos o Pensamento Enxuto (em
inglês, Lean Thinking) como um referencial de gestão de operações que tem embasado os esforços
de inovação em uma multiplicidade de empresas industriais e de serviços no mundo todo.
O pensamento enxuto é uma maneira de encaminhar a melhoria e a (re) organização de
um ambiente produtivo. A aposta-chave é que entendendo o que é valor para o cliente
seremos capazes de identificar e eliminar os desperdícios, via melhoramento contínuo dos
processos de produção, e assim alavancar a posição competitiva da empresa. (COSTA;
JARDIM, 2016, p. 95)

Segundo Womack e Jones (2003), o pensamento enxuto é uma maneira de fazer cada vez
mais com menos, mas sempre tendo como norte o foco naquilo que o cliente deseja. Há também
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grande ênfase no aperfeiçoamento, estimulando-se a participação proativa dos colaboradores e
feedbacks imediatos para que o trabalho seja mais satisfatório e sempre agregue mais valor ao
cliente.
Conforme debatido no tópico 2.1, o cliente está mudando sua forma de interagir com as
empresas. Medina (2018) comenta que os clientes têm agora mais controle, decidem tudo aquilo
que querem, quando, e de que forma desejam. Isso força as empresas a uma mudança estrutural
em sua forma de operar. Aqueles que antes, buscando ganhos de escala, “empurravam” seus
produtos e serviços, agora precisam rever a sua postura. O cliente tem o controle de forma a
“puxar” a produção das empresas. Dessa forma, é preciso se reorganizar para deixar que ele “puxe”
essa produção “decidindo”, quase que diretamente, o que, quanto e quando a empresa vai produzir.
Essa visão é reforçada por Picchi e Thompson (2017) que salientam as mudanças de hábitos
dos clientes. Paulatinamente, a tecnologia digital está sendo incorporada no dia a dia, e, assim,
abrem-se várias possibilidades as quais as empresas ainda não exploraram em sua totalidade, desde
a IoT, apontado no item 2.4, até o Big Data2.
Picchi e Thompson (2017) afirmam ainda que para as empresas aproveitarem as
oportunidades em sua integralidade, é importante que o pensamento Lean esteja nesse esforço para
que haja uma relação correta entre a transformação digital e a eliminação dos desperdícios junto
ao aumento da agregação de valor. Os autores indicam também que não há sentido existirem
iniciativas tecnológicas desconexas sem um objetivo claro. E preciso iniciar com uma definição
estratégia de qual valor acrescentado se pretende oferecer aos clientes.
Além de direcionar os esforços da operação para o interesse direto do cliente final, o
Pensamento Lean oferece também duas outras dimensões que parecem dialogar diretamente com
o processo de transformação digital.
A primeira delas diz respeito às ferramentas voltadas para o estabelecimento de um fluxo
de valor contínuo, nivelado e puxado. Isso quer dizer: atender a variedade de demandas que os
clientes querem, com a rapidez que desejam, excedendo a qualidade por eles esperada, e sem que
isso signifique aumento de custo. Referimo-nos aqui às técnicas como o Mapeamento do Fluxo de

2

Trata-se de um termo utilizado para descrever grande volume de dados que podem ser utilizados para analisá-los e
assim tomar as decisões e criar as ações com as melhores estratégias da empresa.
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Valor, o balanceamento do trabalho e a organização em células, kanban3, parcerias logísticas, e
uma série de ferramentas Lean para a criação do fluxo enxuto4.
O outro elemento do Lean que parece também ancorar – com grande sintonia – a resposta
aos desafios da transformação digital, é a cultura de aprimoramento contínuo. Com efeito, o Lean
incorpora um conjunto de iniciativas conceitualmente articulados para mobilizar as equipes do
“chão de fábrica” a conseguirem uma resposta rápida para os problemas. Referimo-nos aqui à
gestão visual, A3, Kaizen, TPM, programas e sugestões, gestão cotidiana da performance, entre
outros.
Sobre essa necessidade de amparar as mudanças preconizadas com a transformação digital
a uma cultura de melhoria contínua, durante o processo introdutório das tecnologias e os novos
processos, alguns casos não atendem às perspectivas.
Após o período inicial de empolgação, a inovação do produto e os processos da empresa
não ficam mais rápidos, os problemas de qualidade continuam a dominar o serviço
fornecido, e alguns meses depois, as pessoas já começam a se perguntar qual será a
próxima solução. (MEDINA, 2018, p. 2)

Para Medina, “o motivo disso acontecer é que essas empresas estão tentando abraçar uma
nova forma de pensar e sobreviver no mundo digital, mas muitas vezes seguem usando a mesma
velha abordagem (que os tornam obsoletos em primeiro lugar)”. (2018, p. 2). O Lean traz uma
nova abordagem de conduzir uma empresa, de forma a desenvolver e manter a criatividade, com
base em um conjunto de procedimentos específicos.
Em uma pesquisa de Picchi e Thompson (2017), eles definiram cinco pontos-chave para
integrar a transformação digital à transformação Lean.
•

Inicie um propósito claro:
Na filosofia Lean, toda e qualquer melhoria deve iniciar de um entendimento muito claro
de qual valor se pretende agregar ao cliente e de como cada iniciativa é reflexo do
desdobramento da estratégia da empresa, o que, no Lean, chamamos de hoshin kanri5. O

Termo de origem japonesa e significa literalmente “cartão” ou “sinalização”. Este é um conceito relacionado à
utilização de cartões (post-it e outros) para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação
em série.
3

4

Para aprofundamento do assunto, é indicado as referências de Womack e Jones, no livro Lean Thinking e Costa e
Jardim, no livro Produção e Serviços: Reflexões e Conceitos (2016).
5

É uma ferramenta utilizada para a realização do planejamento estratégico, composto por 7 etapas, na qual são
colocadas as metas da empresa e assim comunicadas a toda a organização para que se crie o plano de ação.
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uso de todas as tecnologias disponíveis para inovar produtos, processos, modelos de
negócio, deve ser puxado por objetivos de posicionamento e desempenho específicos.
Experimentos que gerem aprendizados são a essência do Lean, e sem dúvida devem ser
utilizados, mas sempre com um rumo bem definido. (PICCHI; THOMPSON, 2017, p. 5)
•

Aprenda com os clientes: as tecnologias trazem diversas oportunidades, e uma das
mais importantes é a interação maior com os clientes, podendo assim entender o
que eles realmente desejam.

•

Redesenhe fluxos de valor:
A conexão dessas mudanças de processos e formas de realizar as operações com os
mecanismos de aprendizado com o cliente são as que efetivamente possibilitarão saltos
em fluxos de valor completos, operando de forma puxada e flexível, adequando e
respondendo prontamente às demandas dos consumidores. (PICCHI; THOMPSON,
2017, p. 6)

•

Transformar toda a organização: a transformação digital não pode ficar limitada a
pequenos grupos segmentados da empresa, mas sim a toda ela.
Uma real evolução ocorrerá quando as mudanças impactarem a forma como todos na
organização trabalham, como se conectam com os clientes, e como permanentemente
inovam e melhoram os processos e negócios da empresa. Isso exige mudanças culturais,
de estilo de liderança, na forma como as pessoas são desenvolvidas e de estrutura
organizacional. (PICCHI; THOMPSON, 2017, p. 6)

•

Integre a transformação digital à transformação Lean: a transformação digital se
potencializa quando se apoia a alguns pilares da filosofia Lean: foco no cliente,
eliminação de desperdícios, flexibilidade e agilidade. Além disso, a transformação
precisa estar em todas as dimensões: propósito, processo, capacidades das pessoas,
sistema de gestão e liderança, modelos mentais.

Os autores concluem que a transformação digital não pode ocorrer sem estar alicerçada na
transformação Lean. (PICCHI; THOMPSON, 2017)

2.6 Síntese do Referencial Teórico

Nesta seção, apresentamos o processo de transformação digital como uma demanda levada
às organizações para sua sobrevivência e evolução no mundo contemporâneo; discutimos o
conceito de capacidade inovativa nas empresas como um composto de sistemas técnico-físicos, a
Indústria 4.0, os sistemas inovativos organizacionais e humanos, e concluímos com o trabalho de
Picchi e Thompson (2017), que aponta o Lean como pilar fundamental dessa transformação.
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3 METODOLOGIA

3.1 A escolha do método de pesquisa

Tendo em vista alguns aspectos descritos a seguir, optamos aqui, conforme a linha de
proposição defendida por Takahashi (2013) apud Yin (2005) e Hartley (1994), pelo método de
Estudo de Caso. Tais aspectos foram:
• o foco desta pesquisa está na análise de um fenômeno contemporâneo, leia-se: a
transformação digital e a forma pela qual pequenas empresas do setor moveleiro tem se
preparado para esse novo desafio nos negócios;
• o objetivo da pesquisa é entender como esse fenômeno dialoga com as soluções de
gestão de operações, em particular a Indústria 4.0 e o Pensamento Enxuto; ou, mais
especificamente, como estas propostas podem (ou não podem) contribuir para a resposta a
esses novos desafios: se é um caminho necessário e suficiente para as demandas
contemporâneas que pressionam o setor em estudo neste momento;
• o interesse em compreender a dinâmica da vida organizacional, as práticas, o processo
decisório que vem sendo tomado por pequenas empresas moveleiras.

A intenção foi de buscar de forma exploratória respostas para a pergunta de pesquisa,
através de análise da história e processo de tomada de decisão de uma empresa peculiar. O estudo
aprofundado da empresa selecionada apresenta-se como uma estratégia para explorar o fenômeno
maior, considerando que a literatura focaliza, muito incipientemente, a questão formulada, mais
ainda quando considerado o contexto das pequenas e médias empresas do setor moveleiro.
Com efeito, com o estudo de caso realizado, foi possível obter um conhecimento mais
aprofundado do problema, formular respostas para as perguntas em aberto e as hipóteses para
pesquisas futuras.

3.2 A escolha da empresa estudada

A empresa selecionada para o estudo foi a Móveis e Inovação, fundada em 1985, e sediada
na região serrana do Rio de Janeiro. Sua escolha deveu-se a um conjunto de fatores:
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a)

Trata-se de uma empresa peculiar, pois apresenta, no contexto das pequenas empresas do
setor moveleiro fluminense, protagonismo nas articulações sindicais relacionadas à
inovação, sendo reconhecida por seus pares como “de fronteira” dentro desse contexto.
Em um conceituado jornal da cidade onde a empresa está situada, o jornalista Roberto
Marcio em maio de 2019 trouxe, em uma matéria sobre o setor moveleiro da cidade,
informações sobre os sinais de recuperação e deixa empresários otimistas
a Móveis e Inovação se transformou em uma marca da indústria de móveis, não apenas
por conta de sua produção, mas pela evolução do negócio, que o transformou em uma
referência nacional (ROBERTO MARCIO, 2019)

De fato, a empresa estabelece grande influência no setor moveleiro da região serrana do
Rio de Janeiro, sendo dois dos seus proprietários respectivamente o presidente do Sindicato do
setor de móveis e um dos diretores, ambos com grande influência para os demais empresários
do setor.
b) Há bom tempo vem implantando o Pensamento Enxuto e explorando as inovações da
Indústria 4.0 no seu chão de fábrica e áreas administrativas – temas diretamente conexos
com a pesquisa, sendo reconhecidamente no setor uma maneira das mais arrojadas nesse
aspecto. Com efeito, a empresa é vista como uma referência para as demais que querem
implantar a Indústria 4.0 e o sistema Lean de produção. Os funcionários estão, de tempos
em tempos, se aperfeiçoando por meio de cursos e treinamentos. E ela tem se mostrado
sempre em busca de modernização para enfrentar os momentos de crise e se manter atuante
no mercado, sendo assim uma referência na região.
c) Ofereceu boas condições de acesso aprofundado aos dados, documentos internos e aos seus
dirigentes.

3.3 A escolha dos entrevistados

Os entrevistados foram escolhidos de acordo com as funções que exercem, suas
responsabilidades dentro da empresa, grau de envolvimento no processo de produção e
capacidades de influência externa.
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O ENTREVISTADO 1, além de ter participado de todo o crescimento da empresa desde
sua fundação até o momento atual, tem a responsabilidade de elaborar toda a parte estratégica da
empresa. Na análise de resultados da seção 6, nos referimos a ele como FUNDADOR.
O ENTREVISTADO 2 tem fundamental importância no desenvolvimento da empresa a
partir dos processos de ruptura, e atualmente é o principal tomador de decisão. Na análise de
resultados o denominamos de PROPRIETÁRIO. Ambos têm um vasto conhecimento do setor e
do mercado onde atuam, demonstrando grande experiência para tomar as decisões durante os
acontecimentos que ocorrem dentro da empresa.
Com o consentimento dos entrevistados, as entrevistas foram gravadas para posterior
transcrição. Foram também feitas anotações referentes as entrevistas realizadas.

3.4 A escolha dos instrumentos de coleta

Considerando a decisão metodológica de um estudo de caso único para a pesquisa, optouse – conforme recomendado por Yin (2005, p. 27) – pelo uso de múltiplas fontes de evidências,
documentos, artefatos, entrevistas e observações, visando capturar o contexto histórico,
tecnológico, aprendizado de gestão e percepções decorrente da busca da Móveis e Inovação pela
sobrevivência e competitividade, diante das mudanças disruptivas que discutimos na seção
anterior.
Dessa maneira foram utilizados:
a) registros de arquivos da empresa;
b) notícias de jornal da região serrana e informativos sindicais com informações sobre os
eventos históricos relacionados à empresa em foco;
c)

observações diretas no chão de fábrica. Aqui, em particular, foi possível valer-se de

pesquisa prévia realizada em 2014 pela autora para a elaboração da dissertação do curso de
graduação em Administração nessa mesma empresa.
d) entrevistas semiestruturadas com os dirigentes da empresa (que também ocupam
respectivamente cargos de presidente e de diretor do sindicato das empresas moveleiras da
região serrana).
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Para essas entrevistas, foi criado um roteiro com perguntas para serem respondidas. Essa
pauta baseou-se nos tópicos levantados na seção 2. O roteiro utilizado se encontra no Apêndice
A.

3.5 A escolha da forma de tratamento dos dados

Os dados coletados das entrevistas foram tratados da seguinte forma:
1)

as entrevistas foram transcritas;

2)

foi realizada a leitura íntegra de todas as entrevistas;

3)

procedeu-se à análise do conteúdo das entrevistas, selecionando-se as informações
mais relevantes da seguinte forma:
✓ Agruparam-se passagens similares mencionadas pelos entrevistados e
informações obtidas de outras fontes como forma de viabilizar a interpretação dos
dados.
✓ Foram elaboradas e populadas tabelas pela autora que buscaram relacionar as
informações selecionadas com as abordagens de gestão da produção e as mudanças
do mercado moveleiro, discutidas na seção 2.
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4 O ESTUDO DE CASO

A empresa escolhida por razões de confidencialidade não será aqui revelado. Por este
motivo, e para facilidade de leitura nos referiremos a ela ao longo do texto pelo nome fantasia
"Móveis e Inovação” e demais nomes que estão correlacionados com a empresa, também foram
alterados, de forma a manter o anonimato.
A Móveis e Inovação é uma empresa do setor de movelaria, situada na região serrana do
Rio de Janeiro, considerada uma empresa de pequeno porte. Fundada em meados da década de
1980, já atua no mercado há 34 anos. Inicialmente, constituía-se por um fábrica onde eram
produzidos os móveis, e uma loja apenas.
A Móveis e Inovação tem em sua missão proporcionar soluções em marcenaria tanto
residenciais quanto comerciais, além de inovar baseando-se em tendências do mercado e de
oportunidades tecnológicas, porém sempre respeitando o meio ambiente, fabricando móveis
ecologicamente corretos. A empresa consegue atender, além da região serrana, a cidade do Rio de
Janeiro, a Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, entre outras regiões, mediante consulta.
A produção tinha um processo produtivo convencional, assim como as demais
concorrentes. No decorrer dos anos, a empresa foi crescendo, o número de lojas aumentando, e
assim foi criada uma área específica de móveis sob medida. Posteriormente, outras marcas foram
criadas dando origem a um grupo de empresas.
Em meados dos anos 2010, foi criado o Grupo Móveis e Inovação, composto quatro
empresas. Recentemente, foram retirados do grupo o duas delas, e criado outro membro – a
Evoluir. Nessa nova unidade, são produzidos móveis desenhados por designer renomados, sendo
que alguns desses produtos já receberam relevantes prêmios internacionais.
A Evoluir é uma marca de móveis autorais e com peças de decoração. Trata-se de móveis
desenhados por designers renomados, como: Eduardo Baroni, Freddy Van Camp, Bernardo Senna,
Gustavo Bittencourt, entre outros, que colocam suas assinaturas nas peças, e muitas delas
concorrem a prêmios nacionais e internacionais de designer. O projeto tem como objetivo
aproximar o setor industrial do criativo. O processo fabril é misto para confecção das peças, desde
máquinas computadorizadas até técnicas artesanais. A marca do grupo Móveis e Inovação já conta
com mais de 20 assinaturas de designs renomados. No ano de 2019, uma de suas peças estava entre
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as 100 selecionadas para o evento Rio + Design, além de apresentar outras peças finalistas de
prêmios como o Prêmio de Design Museu da Casa Brasileira (MCB).
Em sua história, a empresa passou por diversos momentos de rupturas e mudanças em seu
processo produtivo para poder se adaptar aos momentos de crise, tanto internas quanto externas, e
procura o contínuo aperfeiçoamento para se manter como uma empresa moderna, produtiva e
competitiva.
A seguir, o Gráfico 1 apresenta o andamento do faturamento da empresa durante seus anos
no mercado. Por motivos de confidencialidade, a empresa não divulgou seus valores exatos, porém
é possível identificar o crescimento durante os 20 primeiros anos, e o período de declínio na crise
durante o período de 2014. Em seguida, observa-se que – com a criação da Evoluir – a empresa
conseguiu obter lucros significativos.

Faturamento da Móveis e Inovação

1990 1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gráfico 1 - Faturamento da empresa Móveis e Inovação
Fonte: Elaborado pela autora.

Em 2014, entretanto, o ano não atendeu às expectativas, e a produção foi mais baixa do que
a planejada. Contudo, foi possível se manter no mercado, ainda que a Móveis e Inovaçãoes tivesse
cada vez mais pressionada pelo ambiente instável. Entretanto, o prolongamento da crise econômica
associado às transformações do ambiente de negócios, que começou então ali a se configurar mais
claramente, fez com que o lucro ficasse bastante contido, isto é, abaixo das expectativas da
diretoria. Assim, o que se percebe é que, além de perder lucratividade, a empresa começou a
diminuir também a sua competitividade em relação ao preço perante alguns concorrentes.
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A modernização da planta de produção foi sempre um fator importante. Inicialmente, esse
esforço de modernização era disparado em função da possibilidade orçamentária da empresa, sem
que ela tenha nenhum diferencial em relação a seus concorrentes. Tratava-se apenas da introdução
de tecnologias simples do setor, de forma lenta, à medida que, no mercado, ocorriam as mudanças
e atualizações de maquinário. Foi a partir de 2011 que ocorreu a primeira grande modificação
dentro da empresa.
Em 2014, a autora deste trabalho teve seu primeiro contato com a empresa para a realização
de uma pesquisa sobre o processo produtivo, que, naquele momento, utilizava-se do Lean. A
Evoluir ainda não existia no grupo Móveis e Inovação. Com isso, mediante os dados da empresa,
desde o primeiro contato da autora até o momento atual, foi possível identificar diversas mudanças,
desde o organograma até as formas dos produtos que estavam sendo produzidos pela empresa, e
ainda a redução de número de funcionários.
O organograma da empresa, de 2014 para 2018, foi reduzido de forma a se tornar mais
horizontal, e atualmente há um novo cargo considerado pela empresa como terceirizado, e que
também de tempos em tempos está sendo modificado, que é o do “designer”, pois de acordo com
a coleção vendida, deve haver um designer específico, que é escolhido pelos sócios e pelos
responsáveis de vendas e pelo marketing da empresa. A empresa tinha em torno de 60 a 70
funcionários na primeira pesquisa da autora – hoje, o quadro de funcionários foi reduzido para 40.
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Figura 5 – Organograma antigo
Fonte: Dados fornecidos pela empresa.
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Figura 6 – Atual organograma da empresa
Fonte: Dados fornecidos pela empresa.

Os produtos tinham um traçado convencional, sem nenhum diferencial de formas ou algo
do gênero, a qualidade estava na matéria-prima. Atualmente, a empresa possui produtos com
design diferenciado. A cada coleção, são feitas mudanças pelos designers convidados para cada
coleção. A seguir, os produtos anteriores (Figura 7) e os que a empresa produz hoje (Figura 8).
Esta última, apresenta o produto com o qual foram finalistas do prêmio MCB, chamado de Poltrona
Galante, do designer Eduardo Baroni, um dos primeiros designers convidados pela empresa para
criar uma coleção.
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Figura 7 – Produtos antigos
Fonte: https://www.moveiseinovação.com.br/fotos/quartos/quartos004.jpg.

Figura 8 – Produto atual
Fonte: https://www.eduardobaroni.com/project/poltrona-galante.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos dados levantados foi realizada em duas etapas. Em um primeiro momento, a
narrativa trazida pelas entrevistas e os dados colhidos foram organizados e sequenciados pela
autora de modo a evidenciar e deixar claro as fases do desenvolvimento tecnológico e o processo
de inovação da empresa ao longo do tempo.
Em seguida, na segunda etapa de análise, foram elaboradas três estruturas de reflexão
visando verificar o quão reveladora é a trajetória da Móveis e Inovação no tocante ao potencial da
Indústria 4.0 e ao Pensamento Enxuto como referências necessárias, e, talvez suficientes, para o
reposicionamento da operação de uma pequena empresa do setor madeireiro-moveleiro diante das
exigências trazidas pelo novo cenário de negócios em tempo de transformação digital.
Assim, esta seção está dividida em três partes. No tópico 5.1, com base no estudo dos
relatos feitos pelos entrevistados, foram identificadas as fases da evolução tecnológica
empreendida pela Móveis e Inovação. Em seguida, a seção 5.2 analisa o grau de apropriação do
conceito “Indústria 4.0” e do Pensamento Lean pela Móveis e Inovação, visando esclarecer as
indagações básicas da pesquisa formuladas na Introdução. Finalizando a seção, o item 5.3 faz uma
síntese da análise esclarecendo as indagações básicas da pesquisa formuladas na introdução.

5.1 Reflexões sobre a evolução tecnológica da empresa de referência

Analisando-se os dados colhidos nas entrevistas e com informações obtidas pela pesquisa
anterior da autora, e demais dados secundários, foi possível identificar 4 fases que a empresa
passou por reestruturações durante seus anos de mercado.
Antes da primeira reestruturação, a empresa era bastante tradicional, até meados da década
de 2000. O fundador traz em um dos momentos da entrevista tal informação.

A nossa história era simplesmente uma indústria dentro dos padrões normais daquela
época, que praticamente predomina em todas, até hoje. (FUNDADOR, 2019).

A partir de alguns acontecimentos históricos, como a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016, a empresa resolveu se renovar, ou melhor, se modernizar de forma a atender
as possíveis demandas do mercado futuro.
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5.1.1 Primeiro momento de reestruturação: automação

Reportamos aqui ao período de 2010 a 2013. Nomeamos por automação esse primeiro
momento de reestruturação, pelo fato de a empresa ter se remodelado de forma a atualizar seu
processo fabril com maquinários modernos. É possível observar que foi nessa fase que a empresa
começou a ter conhecimento da transformação digital juntamente com a Indústria 4.0. Essa fase
de automação da empresa durou entre 2010 e 2013.
Corrobora essa percepção a citação do Fundador referindo-se ao ano de 2011: “a gente já
tinha noção do que seria uma linha 4.0, que é uma linha toda automatizada”.
Era um momento em que o Brasil se preparava para grandes eventos esportivos como a
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016. O país estava com previsões
de crescimento na economia e no desenvolvimento.
Atesta essa perspectiva, por exemplo, uma reportagem da BBC na época feita pela
jornalista Ruth Costas, que demonstra o crescimento do ano de 2010 e a previsão para 2014: em
2010, o país tinha crescido 7,5% e sua expansão na economia internacional havia sido de 5,2%.
Desde então, o crescimento vinha sendo continuado e a previsão de 2014 era de que ainda crescesse
na faixa de 3,3%. Esse dado mostra que os responsáveis pela empresa estavam embasados de
informações que tinham boas previsões para uma grande demanda de vendas, e tinham o
conhecimento de que precisavam melhorar para atender às possíveis previsões, caso contrário
poderiam perder mercado.
O proprietário menciona na entrevista: “A gente achou que deveria modernizar o parque, a
linha de fabricação, com o objetivo de aumentar a produtividade, a espera de uma demanda
maravilhosa”.
Esse trecho mostra que a empresa estava confiante com as informações de crescimento do
Brasil, e, com isso, começou a se preparar para tais previsões de acontecimentos.
A empresa, naquele momento, não pretendia mudar sua forma de produzir, ou melhor, seu
sistema de produção, apenas modernizá-lo com tecnologia para aumentar sua produção. A seguir,
trechos da entrevista afirmando a situação.

Nesse momento só falávamos em tecnologia, começamos a preparar um projeto bem
intenso que envolveu uma série de coisas, envolveu recursos, envolveu layout, envolveu
treinamento de pessoal. (FUNDADOR)
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Trouxemos especialistas de um software, chamado Doki Solit [...] para que o pessoal
pudesse absorver os conceitos do software, e a gente pudesse transformar aquilo também
na linguagem CAD/ CAM, que as máquinas exigiriam, e estávamos também no processo
de seleção de máquinas. Bom compramos as máquinas, vieram duas máquinas
importadas, duas da Alemanha, uma da Itália, e a gente então vê o início de todo esse
processo. (FUNDADOR,2019).

A empresa estava disposta a se tornar uma empresa 4.0, com uma linha de produção
automatizada, e com as aquisições obteve grande repercussão no setor da região, ganhando vasta
vantagem competitiva com a mudança do sistema de produção no período, mesmo tendo
consciência de que não era totalmente 4.0 por motivos de recursos financeiros.

Em meados de 2012 já estava tudo instalado, e o processo de produção... Ele não era 4.0,
porque a única coisa que não era automatizada era a transferência do produto de uma
máquina para outra, faltou recurso, mas esse transporte, essa movimentação a gente fazia
com bastante eficiência. Fora isso, a gente estava dentro daquilo que a gente pode
considerar como 4.0, para a linha de moveis. (FUNDADOR, 2019).

Cabe observar aqui que, ao longo das entrevistas, os responsáveis afirmaram que poderiam
se considerar 4.0. A nosso entendimento, porém, melhor talvez fosse situar a Móveis e Inovação
nesse estágio como uma Indústria 3.0, pois ainda que a movimentação dos itens, os níveis de
monitoração, controle e decisão autônoma das máquinas sem intervenção humana direta,
preconizados no modelo 4.0, eram feitos da melhor maneira possível, estavam longe de ser
alcançados. Essa discussão é objeto dos tópicos a frente nesta seção.
Independentemente disso, durante essa fase, a empresa alcançou de maneira eficiente uma
otimização em seu processo, revolucionou seu setor fabril, tendo um grande crescimento perante
as concorrentes, aumento de produtividade, proporcionando resultados satisfatórios. Essa fase é
considerada um momento disruptivo dentro da empresa.

5.1.2 Segundo momento de reestruturação: introdução de ferramentas Lean

O que a nosso ver caracteriza um segundo momento nesse processo de inovação
empreendido pela Móveis e Inovação, é o primeiro contato que a empresa tem com o Lean
Manufacturing, e a decisão de implantar um sistema de gestão da produção novo, com novas
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ferramentas e novo modo de realizar determinadas atividades. Entendemos que esse período foi
bem caracterizado pelas prioridades e decisões tomadas entre 2013 e 2015.
Com efeito, durante o processo de transformação digital da empresa, ela não parou em
adquirir conhecimento sobre melhorias de produção, tendo mais produtividade, entre outros
aspectos para atender as previsões dos anos que estavam por vir.
Nessa busca, no final do ano de 2013, a empresa teve o primeiro contato com o Lean por
meio de um curso. E nesse momento, como o próprio proprietário relatou na entrevista: “[...] achei
aquilo tão maravilhoso. Daí me sobrou a apostila desse curso e me empolguei tanto que falei
comigo mesmo: vou implantar esse negócio!”
Nesse momento, a empresa que tinha uma tecnologia de primeira linha para o setor
moveleiro, estava se sentido mecanizada, presa as máquinas que adquiriram na primeira fase.

O Lean veio de fato fazer a diferença, porque você ter a transformação digital só, ele fica
muito, como vou dizer, ela fica muito impessoal, fica muito mecânica, fica muito digital.
Quando você incorpora isso, os conceitos dos princípios Lean... é exatamente o oposto.
Na minha maneira de entender o princípio Lean, eles não estão presos à uma máquina,
eles estão presos a pessoas. (PROPRIETÁRIO, 2019)

Naquele momento, percebia-se que a empresa precisava avançar no seu processo de
transformação digital. O que as máquinas produziam não era totalmente satisfatório pelo fato de
a cultura organizacional de então não valorizar o funcionário. Eles se sentiam presos às máquinas.
A partir de uma nova técnica, fizeram com que algo que já era moderno pudesse ser aprimorado,
e o fizeram de tal forma – aperfeiçoando algo que já trazia bons resultados – que tudo melhorou
ainda mais.

Dentro dessa ótica o Lean só veio a somar, porque ele tornou aquele processo que era
extremamente técnico e produtivo ... Passou a ser olhado de uma forma onde a presença
do ser humano ali voltou a ter valor. (PROPRIETÁRIO, 2019)

Nos anos de 2013 e 2014, a empresa iniciou o processo de implantação do sistema Lean
Manufacturing, contratando consultores para promover cursos para toda a equipe e também um
acompanhamento durante o processo de implantação das ferramentas e início do pensamento Lean.
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5.1 3 Terceiro momento de reestruturação: assimilação do pensamento Lean

Identificamos no período de 2015 a 2017 um terceiro momento caracterizado pela
continuação do processo de implantação do Lean, porém com níveis e maturidade mais elevados,
saindo do momento inicial e se tornando algo mais concreto dentro da empresa, de forma a fazer
parte da cultura organizacional.
O momento de assimilação do pensamento Lean, é o período em que toda a equipe já tem
enraizado em suas decisões e tarefas os 5 princípios Lean, discutidos no item 2.4.
De fato, nessa fase, a partir de 2015 o relato dos entrevistados dá conta de uma mão de obra
mais qualificada, pelo fato de que toda a equipe está, de tempos em tempos, se aperfeiçoando em
cursos e treinamentos internos de forma a internalizar toda a filosofia que o Lean necessita.
Arquivos disponibilizados pela empresa, após o último curso realizado em março de 2017,
por exemplo, mostram o relato de um colaborador comentando como a filosofia Lean estava
assimilada, com interpretações feitas por ele mesmo em tarefas do seu próprio cotidiano.

A reunião foi muito válida para que as coisas mudem. Quando cheguei em casa, vi umas
coisas erradas, como a goteira no chuveiro, são coisas que não notava, às vezes saímos e
deixávamos as luzes acessas, e o gasto vemos no final do mês, como é impressionante as
melhoras para mim. Cheguei em casa tem uns vinte minutos e já vi muita coisa errada.
[...] eu lá naquele lugar consegui enxergar as coisas com outra visão de manhã não
conseguimos evoluir e a tarde vimos como todos conseguiram trabalhar.
(FUNCIONÁRIO Y após um curso, 2019)

5.1 4 Quarto momento de reestruturação: reposicionamento estratégico
Denominamos de “reposicionamento estratégico” este quarto e último momento que vai de
2016 até início de 2019, quando o estudo foi finalizado para essa pesquisa (embora a empresa
continue em processo de aprimoramento desse reposicionamento).
Ocorre que já no ano de 2014, as expectativas de crescimento começaram a se frustrar e
teve início no país um longo processo de crise econômica. Numa reportagem da BBC, em 2014, a
repórter Ruth Costas afirma que as causas do enfraquecimento do PIB brasileiro são mais
problemas internos, porém a Copa do Mundo de 2014 contribuiu para a queda e paralisação de
alguns setores e a redução da produção da indústria. Outra reportagem, realizada pelo G1, do
mesmo ano, traz uma pesquisa do Centro de Macroeconomia da FGV-SP que mostra que a
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indústria do Rio de Janeiro deixou de ganhar mais de 300 milhões, não só pela queda do
crescimento, mas também pela grande quantidade de dias parados e feriados causados pelos jogos.
Nesse momento, quando todas as previsões que estavam previstas não aconteceram, toda a
preparação que a empresa fez para atender grandes demandas também não existiu. A empresa, por
meio do conhecimento Lean que adquiriu nos últimos anos, percebeu que estava fabricando em
excesso. O pensamento Lean que já estava fixado na mentalidade da empresa, passa então a
desempenhar um novo papel, não tão voltado aos processos, mas como pauta de reflexão para
auxílio na tomada de decisões para que a empresa não desperdiçasse seu capital e o aproveitasse
em direção a uma oferta de valor guiada claramente pelos clientes.
Foi nesse momento que a empresa resolveu então reposicionar sua oferta de valor, criando
uma empresa para o Grupo Móveis e Inovação– a Evoluir. Essa empresa aproveitou toda a
experiência passada integrando diferentes abordagens para proporcionar eficiência e melhorias
desde a criação, a fabricação e o produto final. Buscou proporcionar, assim, um valor inovador
para os seus produtos e consequentemente para os seus clientes, tornando a experiência de
consumo algo único e especial.
Trechos das entrevistas corroboram esses acontecimentos. O Fundador menciona que “o
Lean chão de fábrica está parado, mas estrategicamente não, utilizamos a metodologia nas
decisões. ” O proprietário afirma: “foi preciso se reinventar, para não apenas sobreviver ao
mercado cada vez mais competitivo, mas transformar o negócio em algo reconhecido”.
Esse período de se reinventar apareceu pelo fato do surgimento de um aplicativo chamado
CorteCloud6, no setor de movelaria, que fez com que despertasse na empresa o momento de se
reestruturar novamente. Os entrevistados notaram que caso eles não se transformassem, poderiam
então não sobreviver. A entrada desse aplicativo no setor fez com que despertasse na empresa o
momento para se reestruturar novamente.

A estratégia meio que mudou da noite para o dia, quando tomei conhecimento disso, falei,
não vou conseguir vencer isso, não vou ficar gastando meu dinheiro com uma coisa que
não vejo futuro. [...] com isso resolvemos paralisar toda a linha de produção [...] foram
mandados embora 44 funcionários. (FUNDADOR, 2019)

6

O CorteCloud é um aplicativo que faz a ligação direta do marceneiro com o cliente, em que o cliente informa o
que deseja com relação aos móveis e serviços e um dos marceneiros cadastrados monta o projeto. Quando o cliente
autoriza o serviço, ele fabrica e entrega o produto ao cliente final.
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Nesse período de reestruturação a empresa precisou se reorganizar a empresa usou de sua
experiência na época de uma empresa tradicional, com a utilização de artesãos, somou os ativos
trazidos Indústria 3.0 e manteve o pensamento Lean como bússola de decisão. Foi possível
perceber esses itens na nova empresa que surgiu que é uma empresa segmentada utilizando o
diferencial de produtos únicos e de designers famosos.
O investimento na informatização e em novos desenhos de móveis trouxe dividendos
incríveis que deram a cidade a condição de expoente nacional em design e interiores”
(PROPRIETÁRIO, 2019)

O trecho anterior do proprietário mostra como eles conseguiram encaixar diversos sistemas
de produção e obtiveram sucesso, transformando a empresa em um sistema híbrido de operações,
utilizando o modelo convencional, a transformação digital e o Lean, não de forma completa, mas
sim utilizando pontos de cada sistema para trazer diferencial, eficiência, reconhecimento e, acima
de tudo, lucro.

5.2 Reflexões sobre o Lean e a Indústria 4.0 como paradigmas de resposta às demandas da
transformação digital

5.2.1 A Indústria 4.0 e o processo de evolução tecnológica da empresa

Como levantado na seção 2, o conceito de Indústria 4.0 se apresenta dentro de uma linha
de evolução. Observe que, conforme mencionado, o uso da tecnologia de informação na gestão do
processo produtivo, a automação e a robótica eram já elementos presentes no estágio dito 3.0.
Com efeito, para além da simples automação, o que caracteriza a Indústria 4.0 é a
convergência tecnológica com a integração de: (a) processos automatizados (b) com meios de
captura automática de informações (por meio de RFIDs, sensores e QR-Codes, por exemplo) para
monitoramento do andamento da produção e o (c) armazenamento massivo de informações sobre
os quais operam (d) algoritmos de inteligência artificial, capazes de reproduzir de forma autônoma,
ou mesmo potencializar o processo de tomada de decisão, até então uma atribuição exclusivamente
humana.
Tratando-se, pois, a “Indústria 4.0” de um estágio limite, alvo para um processo gradual de
inovação, considerou-se pertinente aqui, neste momento de análise, localizar o grau de maturidade
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da Móveis e Inovação com relação a esse percurso. Para tanto, foi elaborado um quadro que
enumera alguns dos principais elementos que caracterizam o advento deste conceito numa empresa
industrial contemporânea (Quadro 4).
É possível observar o destaque nas duas primeiras colunas, com diferentes graus de
automação e informatização. Essas instâncias de análise foram organizadas pela autora a partir dos
materiais descritos no Referencial Teórico.
Na terceira coluna, registramos o grau de maturidade da Móveis e Inovação demonstrado
por evidências objetivas colhidas nas visitas à empresa, documentos e relatos dos entrevistados.
Na terceira coluna, registramos nossa análise quanto ao grau de aderência do atual estágio
tecnológico da empresa referente ao paradigma analisado.
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Graus de automação

Descrição

Showmóveis

Design automatizado

Processo de carregamento de
maquina com matéria prima ou
produto em processo

Não Implantado

Ciclo da máquina automatizado

Processo de funcionamento da
máquina

Implantado

Ciclo da máquina e descarga de peças automatizada

Processo de descarga da
máquina

Implantado

Ciclo da máquina, carga e descarga automatizados

Processo da máquina desde a
entrada do produto na máquina
até a saída

Implantado

Transferência de peças automatizada

Processo de mudança de
máquina dentro do fluxo de
produção

Não Implantado

Comunicação autônoma entre processos
automatizados

Comunicação entre as máquina
autonomas

Não Implantado

Integração automatizada CAD CAM

Comunicação entre o sistema de
desenho CAD CAM com o
Não Implantado
processo fabril

Captura autônoma do andamento da produção
(Manufacturing Execution Systems))

Sistema Integrador com ERP
com a processo fabril

Não Implantado

Gerenciamento Automático

Informações de produto em
processo e acabados

Não Implantado

Decisões de programação da produção autônomas
(com apoio de IA)

Decisões realizadas atraves de
informações da maquinas
autonomas

Não Implantado

Impressão 3D

Criação de Prototipos dos
produtos fabricados

Nos ultimos meses está sendo
desenvolvido dentro da empresa para
facilitar a criação de produtos com os
desgnie

Impressão 4D

Criação de Prototipos com
possibilidades de ajustes ao
longo do tempo

Não Implantado

Drones etc.

Utilização de equipamentos para
medir uma área para criação de Não Implantado
um produto

3.0

4.0

5.0

Quadro 4 – Elementos da Indústria 4.0 e a Móveis e Inovação
Fonte: Elaborado pela autora.
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Observamos aqui, não obstante a empresa se perceba como avançada no cenário 4.0,
quando avaliamos os diferentes aspectos que caracterizam este modelo, vemos ainda muitas
lacunas não preenchidas. Poderíamos afirmar que as ações e evoluções realizadas situam-se mais
no estágio 3.0, em que a robotização já se encontra viva e presente, mas a integração é ainda
mediada fortemente pela atuação humana.
Longe de uma crítica ao processo de evolução da empresa, trata-se aqui de uma
constatação: a implantação do paradigma 4.0 não parece estar sendo determinante para a
sustentação econômica e competitiva do negócio.
Cabe mencionar também que tal fato não nos parece ser uma “fraqueza”, mas sim uma
oportuna avaliação de custo-benefício. Aparentemente, a empresa, diante de suas limitações de
investimento, optou por um nível de automação intermediário, que vem se mostrando mais
adequado e suficiente para o seu posicionamento de negócio.

5.2.1 O Lean Thinking e o processo de evolução tecnológica da empresa

Conforme mencionado no tópico anterior, após um esforço inicial focalizando as
tecnologias de processo, a Móveis e Inovação voltou-se para a busca de inovações organizacionais
capazes de amparar a mudança que havia sido iniciada. Tal movimento confirma a percepção de
Figueiredo, debatida no Referencial Teórico, que descreve o processo de inovação como um
composto de sistemas técnico-físicos, sistemas organizacionais e humanos.
Novamente aqui, tratando-se também da implantação do Lean, de um percurso longo de
aprendizado e da mudança cultural, nos pareceu adequado mapear o quão longe avançou a empresa
na adoção dessas técnicas, ferramentas e princípios.
Para essa confrontação do Lean Thinking, com a experiência da Móveis e Inovação foi
elaborado outro quadro que descreve nas primeiras colunas as ferramentas Lean, e em seguida os
princípios filosóficos que retratam a ideia (Quadro 5). Nas demais colunas, procurou-se
caracterizar a fase da evolução da empresa e o grau de absorção da ideia ao longo do tempo.
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Elementos do Lean
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L
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Descrição

Uma ferramenta visual que
auxilia a visualização dos
Mapeamento de Fluxo de Valor
processos , no caso era
usado simbolos para
facilitar o mapeamento
Uma ferramenta em que
auxilia a alcançar a
produção puxada, de forma
a não passar produtos
Kanban
defeituososos para a
prozima etapa, no caso se
utilizava cartões sinalizando
os produtos
A troca rapida de
ferramenta, onde
proporciona a eficiencia do
tempo em mudança de
SMED
alguma ferramenta ou
utensilio no processo, no
caso de tempos em tempo
era medido para tentar
promover melhorias
Grupos de Maquinas em
Processos que agilizem a
produção de forma eficente,
Celula
no caso era para eliminar
desperdicios de
movimentação e transporte
Equilibrar o grupo de
maquinas e utensilios de
Balanceamento de Célula
forma a possuir um fluxo
continuo do processo
Projetos de melhoria
Projetos Kaizen
continua no processo fabril
da empresa
Sinais luminosos ou sonoros
Andoms
no processo fabril, para
informar defeito
Um ferramenta onde todos
os setores consegue
Gestao Visual no posto de trabalho
verificar a situação atual da
produção
Uma forma de idenficar
problemas e soluciona-los
Briefings com os colaboradores de chão com os colaboradores, ou
de Fabrica
seja ir na origem dos
problemas, ir ao chão de
fabrica
Produzir algo que o cliente
Valor para o cliente como referencia
perceba a importancia do
para a operação
bem
Identificar o que não
Identificação de desperdicios (obstaculos
proporciona valor ao bem e
do fluxo de valor)
retira-lo
Criação de um fluxo de valor continuo
Criar processos fabris que
até o cliente
agregem valor ao bem
Ter uma produção em que
Criação de uma mecanica de
o cliente dar a velociada da
acionamento puxada e nivelada do ponto produção de forma a que
de vista do mix
nivele a produção sem
desperdicios
Criação de uma cultura de produção
baseada em respostas rapida com alto
grau de delegação e responsabilização
para o aperfeiçoamento continuo

Buscar sempre
aperfeiçoamentos nos
processos e ate mesmo nos
produtos para

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Quadro 5 – A experiência da Móveis e Inovação com o Lean
Fonte: Elaborado pela autora.
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Foi possível perceber que a empresa adquiriu suas experiências de forma gradual, ao longo
do tempo, sendo que antes de terem conhecimento do Lean Manufacturing, a empresa não havia
incorporado nenhum elemento dessa filosofia em seu dia a dia. Com efeito, apenas a partir da Fase
2 (introdução das ferramentas Lean), a Móveis e Inovação começou paulatinamente a introduzir
ferramentas Lean, particularmente aquelas voltadas ao estabelecimento de um fluxo de produção
mais contínuo, puxado e nivelado. Na Fase 3 (assimilação do pensamento Lean) a ênfase se
deslocou para o “empoderamento das equipes” aprimorando-se o que já havia de Lean, mas então
nutrindo o sistema com uma capacidade de resposta rápida, a partir de equipes responsabilizadas
pelo aprimoramento dos processos, no ambiente de produção.
Essa rota se manteve, porém na Fase 4 (reposicionamento estratégico), alguns itens saíram
da agenda de prioridades da empresa. A nosso ver, o que se pode perceber do relato dos
entrevistados foi que mudanças estratégicas foram feitas com redefinição do foco de negócio (que
passou a priorizar um produto “artístico” e sob medida” e o rebalanceamento da relação “comprarfazer”, terceirizando-se atividades de baixo valor agregado). Assim, manteve-se o Pensamento
Lean como norte da reflexão no sentido de fazer com que uma oferta de alto valor para o cliente
(no tocante à originalidade e qualidade do produto) chegue a ele através de um fluxo de produção
rápido e flexível. Nesse caminho, porém, a busca de produtividade transcendeu os “muros da
fábrica” e voltou-se para as oportunidades de agilização do processo de consumo do cliente.
Sustenta essa percepção o depoimento do Proprietário enunciando: “a metodologia Lean
se manteve, apenas a prática precisou ser modificada”.

5.3 Análise global

Embora seja emblemático o caso da Móveis e Inovação, ele não pode ser tomado como um
comportamento padrão do setor dada a singularidade de sua atuação e de suas escolhas. Entretanto,
considerando seu posicionamento de vanguarda dentro da categoria de pequenas e médias
empresas do setor madeireiro moveleiro do Rio de Janeiro, seus movimentos de gestão e estratégia
podem servir como bússola para entender as demandas que se colocam para esse tipo de empresa,
num cenário próximo futuro.
Assim, analisando-se o Quadro 4, verifica-se que a despeito de todo o “hipe” relacionado
à Indústria 4.0, percebe-se que a Móveis e Inovação hesitou em aprofundar esse caminho.
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Possivelmente por perceber que a velocidade de inovação e o investimento necessário para se
situar na fronteira desse processo que iria requerer um esforço desproporcional diante das
limitações econômicas, humanas e conjunturais que circunscrevem o ambiente de negócios em
que ela atua.
A opção da empresa foi potencializar suas capacidades de inovação organizacional e
humana. Com muita dedicação, a empresa investiu no Pensamento Enxuto alcançando alto grau
de coesão que lhe permitiu sobreviver ao longo da prolongada crise econômica pela qual passou a
economia brasileira.
A aceleração do processo de transformação digital ao seu redor, porém, com a chegada de
novas formas de atuação no mercado, particularmente a partir de 2017 – sendo a mais marcante
delas, o compartilhamento de serviços de marcenaria via aplicativo, que levou a prática de preços
bastante precarizados – compeliu a empresa a buscar um reposicionamento de produto e mercadoalvo em busca de margens mais alentadores.
Interessante perceber que, embora tendo se deslocado claramente no seu posicionamento
de mercado em busca de “especiarias” e produtos mais individualizados, a empresa manteve parte
de sua base produtiva e entende que a mudança cultural Lean foi relevante para a adaptação da
operação ao novo modelo de negócio.
O Quadro 6 reúne as principais conclusões da pesquisa.

Domínios da tranformação digital

Campos de ação em Gestão de
Operações (avaliados e
percebidos nesta pesquisa)

Fase 0

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Avaliação

Valor definido "em parceria" com clientes

Verificado mas não analisado diretamente

Não se aplica

Informações como ativos estratégicos

Não analisado

Não se aplica

Indústria 4.0

Como se estruturar para a competição ?

Lean

A empresa partiu sua mudança a partir do paradigma de automação.
Automação 3.0 Automação 3.0 Automação 3.0 Automação 3.0 Mas refluiu mantendo-se no estágio em que se posicionou há cerca
de 7 anos
Ferramentas
Lean

Fluxo Lean +
Filosofia

Filosofia Lean

A empresa percorreu grande parte desta trilha, implantando e
adaptando várias das ferramentas Lean e conseguindo por fim grande
adesão dos colaboradores e assimilação dos valores no dia-a-dia da
chao-de-fábrica

Foco (itens de O processo Lean parece não ter se mostrado suficiente fazendo com
maior valor
que a empresa procuasse deslocar seu posicionamento de mercado
agregado)
para itens de maior valor agregado

Reposicionamento estratégico

Inovação aberta / protoripagem

Verificado mas não analisado diretamente

Não se aplica

Oferta de valor ajustada todo o tempo

Verificado mas não analisado diretamente

Não se aplica

Quadro 6 – Nova forma de operações da Móveis e Inovação
Fonte: Elaborado pela autora.
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Como é possível perceber examinando o quadro anterior, correlacionando os domínios da
transformação digital com as fases que a empresa passou durante seus últimos 10 anos, ela sofreu
intensa atualização tecnológica e reforma organizacional, necessária para atender as demandas do
mercado. No entanto, diante da aceleração e complexificação do ambiente de negócios
contemporâneo, foi preciso se valer de toda a sua capacidade inovativa acumulada ao longo de
seus 20 anos (tanto os sistemas técnico-físicos quanto os comportamentais e humanos) para chegar
a uma solução capaz de apontar para uma posição de sustentação competitiva e econômica. O
ponto de equilíbrio encontrado pela Móveis e Inovação foi:

a) Um nível intermediário de automação, incorporando sistemas técnico-físicos
inovadores paulatinamente, mas sem a determinação de fechar todo o ciclo 4.0.
b) O alinhamento do fluxo de produção de forma bem direta com a demanda (células para
a fabricação de itens sob medida) associada à terceirização de alguns processos mais
simples. Com a chegada do Lean, a empresa implantou e se adaptou para esse novo
sistema de produção, conseguindo assim grande adesão interna e eficiência e qualidade
em seus produtos.
c) A integração das capacidades tecnológicas instaladas para atendimento do novo
posicionamento estratégico. A partir da modelagem e do entendimento do ciclo de
consumo relacionado aos focos de mercado selecionados, desenvolveram-se processos
de “front-end” com característica quase “artesanal” para a criação de valor único para
o cliente, enquanto se desenvolviam também na retaguarda processos ágeis e flexíveis
governados pela lógica Lean, condizentes com as expectativas de resposta rápida que
caracterizam os mercados atuais em tempos de transformação digital.

Com efeito, isoladamente, nem o paradigma da Indústria 4.0 nem tampouco o sistema Lean
foram suficientes para amparar esse novo modelo de negócio da empresa que se reposiciou para
atender a esse novo mercado de produtos de maior valor agregado. Foi possível identificar que
eles selecionaram o que era melhor para a empresa de cada sistema, uma parte do modelo
tradicional, quando o artesão consegue aquele toque único, outra da transformação digital (para a
confecção rápida de protótipos) e, por fim, com a filosofia Lean, de forma a se manterem focados
em proporcionar maior valor agregado ao cliente, com um fluxo sem desperdícios e uma empresa
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otimizada e eficiente. Entende-se, pois, que a experiência da Móveis e Inovação reforça um
caminho híbrido, no tocante à escolha da tecnologia de gestão apropriada como resposta para os
desafios competitivos contemporâneos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho focalizou o universo de pequenas e médias empresas do setor madeireiro
moveleiro, especialmente aquelas que atuam na região do serrana do Rio de Janeiro.
Com este contexto de negócios como referência, buscou-se avaliar em que medida a
“Indústria 4.0” e o Pensamento Enxuto (Lean), com sua proposição de gestão e ferramentas, seriam
capazes de instrumentar as respostas às novas demandas de negócio trazidas pela transformação
digital.
Para esta análise, foi selecionada a empresa Móveis e Inovação como estudo de caso. Tratase de uma empresa relevante para a pesquisa face: ao reconhecimento dos seus pares; à posição de
vanguarda na inovação e experimentação no setor, e pela atuação de seus líderes em nível setorial
e sindical.
O levantamento de dados se fez a partir de múltiplas fontes: documentos da empresa;
pesquisa anterior realizada pela autora em 2014, entrevistas com fundadores e gerentes; notícias
de jornais e observação in loco.
Analisaram-se esses dados para compreender o contexto histórico, o contexto físicotecnológico e econômico que caracterizam a atuação da empresa.
Por meio desse levantamento, foram identificados 4 períodos distintos no percurso de
evolução tecnológica da empresa, a saber: a partir de 2011, a automação de processos; a partir de
2013, a incorporação de ferramentas Lean; a partir de 2017, a consolidação do Lean como filosofia
de gestão; a partir de 2018, o reposicionamento estratégico em busca de linha de produtos de maior
valor agregado.
Observou-se que o processo de automação da empresa atingiu um estágio intermediário
apenas quando confrontado com o paradigma da Indústria 4.0. Não se menciona isso aqui como
uma “fraqueza”, mas sim como uma oportuna avaliação de custo-benefício. Aparentemente, a
empresa diante de suas limitações de investimento, optou por um nível de automação
intermediário, que vem se mostrando mais adequado e suficiente para o seu posicionamento de
negócio.
Já no que se refere ao Lean, a empresa conseguiu, ao longo do tempo, grande maturidade
do sistema dentro da empresa, tendo iniciado e desenvolvido com sucesso a implantação das
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ferramentas Lean. Conseguiu, mais adiante, que o pensamento Lean se tornasse parte da cultura
da empresa, com expressiva assimilação e fixação dos princípios por parte dos colaboradores.
Conquanto esse desenvolvimento da Lean Manufacturing tenha sido importante para a
sobrevivência da empresa durante a crise econômica que se instalou no país nos últimos anos, ele
parece não ter sido suficiente para posicionar a empresa de forma sustentada diante do novo
cenário de negócios trazido pela transformação digital.
A Móveis e Inovação então partiu para um reposicionamento da oferta de valor buscando
se aproximar dos clientes e ofertar um produto único e autoral.
Nesse novo cenário, as capacidades tecnológicas inovadoras desenvolvidas ao longo do
tempo foram revisitadas e colocadas a serviço desta oferta de valor. Elementos da Indústria 4.0,
como a impressão 3D, foram trazidos para apoiar a desenvolvimento de protótipos “artísticos”.
Enquanto células Lean, leves e focadas, foram aperfeiçoadas para a entrega rápida e flexível de
produtos de qualidade.
Do ponto de vista da pergunta de pesquisa, o movimento de reposicionamento mostra a
dificuldade de uma pequena empresa para enfrentar os desafios disruptivos trazidos pela
transformação digital. Para se manter atuante no mercado, ter vantagem competitiva e promover
produtos diferenciados e de qualidade, foi preciso recriar e integrar as capacidades inovativas até
então existentes num sistema híbrido de gestão.
Considerando a história específica da Móveis e Inovação, nem a Indústria 4.0 nem
tampouco o Lean, isoladamente, parecem ter dado conta da complexidade e dinamicidade
demandada.
Por outro lado, o relato dos empreendedores mostra que, se por um lado o Lean não foi
uma resposta suficiente para as questões que lhes afligiam, por outro, eles o consideram uma base
de sustentação essencial, a partir da qual, norteado por seus princípios, foi possível fazer as
escolhas de foco e tomar as decisões estratégicas que regeram o reposicionamento da empresa.
De modo análogo, se o paradigma da Indústria 4.0 mostrou-se para a empresa como um
alvo difícil de ser atingido pelo nível de investimento e organização requerido, por outro,
elementos específicos previstos nessa arquitetura foram de fato selecionados e implantados com
sucesso. Um exemplo claro aqui foi o uso da impressão 3D para apoiar o processo de prototipagem
“artística”, um elemento central na nova oferta de valor proposta e que, em última, análise
determinou toda a proposta de reestruturação da empresa.
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Assim, conclui-se que a julgar pela experiência da Móveis e Inovação, tanto o Lean quanto
a Indústria 4.0 são armas fundamentais no enfrentamento do novo cenário de negócios. Entretanto,
nem um nem outro devem ser tomados como panaceias. Ao contrário: o desafio está em entender
quais elementos destas tecnologias de processo e gestão devem ser utilizados e como podem ser
combinados num sistema híbrido para gerar vantagens competitivas e sustentabilidade econômica.
A reflexão sobre este “como” mencionado anteriormente, alinha-se como o
desdobramento natural desta pesquisa. Acredita-se que um ponto de partida oportuno sejam os
estudos relacionados ao “Lean Consumption” que sugere, com base nas ferramentas e na filosofia
Lean, a modelagem do processo de consumo, detalhando-se aí o interface cliente-fábrica para a
identificação de desperdícios e potencialização do valor ofertado.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1) Como foi o começo da empresa?
- Qual a história da empresa
- Como foi o processo de implantação das máquinas automatizadas
- Teve alguma repercussão do Lean
- Sofreu algum impacto da região Sul do país
- Concorrência e crescimento dentro do mercado e setor
- Influência do Fundador com o Lean
- Em que momento foi o start do Lean

2) Como foi a ruptura do Lean?
- Ocorreu desistência do Lean
- Como foi o processo de ruptura
- Como foi o processo de transação
- Busca manter a cultura Lean na empresa

3) Na sua opinião, é desistência ou aprimoramento Lean?
4) Quando foi tomada a decisão de mudar a abordagem de gestão de operações, qual foi o
motivo?

